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1.

ÂMBITO TERRITORIAL

O concelho de Mafra possui uma área de 29.142ha, dos quais 731ha estão abrangidos pelo Sítio
Sintra-Cascais da Rede Natura 2000 e onde se pretende assegurar a manutenção da biodiversidade,
através da conservação de habitats e de espécies da flora e da fauna.
Não obstante a área do município abrangida pelo Sítio Sintra-Cascais da Rede Natura 2000 seja
relevante em termos internacionais e nacionais para a conservação da biodiversidade, o restante
território municipal, dadas as suas características naturais, constitui também um espaço importante
para a preservação dos valores naturais.
Desta forma, o âmbito territorial da caracterização dos valores naturais, desenvolvida nos pontos
seguintes, corresponde à área total do concelho de Mafra, dividida pela área do município abrangida
pelo Sítio Sintra-Cascais da Rede Natura 2000 e pela restante área do município não integrada no
Sítio Sintra-Cascais da Rede Natura 2000.

2.

OBJECTIVOS

A valorização do património paisagístico e natural do concelho constitui uma das opções estratégicas
da revisão do PDM de Mafra, quer como factor de preservação da identidade do concelho, quer
como elemento diferenciador no contexto metropolitano1.
Assumindo a protecção e salvaguarda dos valores naturais, o que em contexto metropolitano ainda é
possível ter como uma mais-valia, a revisão do PDM de Mafra aposta na preservação e conservação
do património paisagístico e natural, o que conduzirá à melhoria da qualidade de vida e ao
desenvolvimento sustentável deste território.
Relativamente ao património paisagístico foi feita a caracterização da paisagem no concelho de
Mafra no âmbito das Unidades de Paisagem, apresentadas nos Estudos de Caracterização da Revisão
do PDM2.
Contudo, a caracterização dos valores naturais não foi desenvolvida de forma a garantir a valorização
do património natural nos elementos fundamentais da revisão do PDM, designadamente no

1

PáRQUEXPO| C

2
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regulamento e na planta de ordenamento, o que permitiria a conservação da natureza e da
biodiversidade ao nível deste instrumento de gestão territorial, de âmbito municipal.
Na sequência do parecer do Instituto de Conservação da Natureza e das Floresta (ICNF) à proposta
de revisão do PDM de Mafra, Ref. 1214/ 2011/ PNSC, foi detalhada a necessidade de se proceder à
caracterização dos valores naturais na área do Sítio, através dos trabalhos desenvolvidos no Plano
Sectorial da Rede Natura, e na restante área do concelho. Pelo referido anteriormente, este
documento pretende preencher a lacuna existente nos Estudos de Caracterização relativa à
caracterização dos valores naturais presentes no território municipal e à sua representação
cartográfica.
Os objectivos gerais do presente relatório consistem na caracterização ecológica dos valores
naturais presentes no território municipal, desde habitats a espécies da flora e da fauna protegidos
nos termos das directivas comunitárias, e na forma de prever medidas que promovam a
conservação da natureza e da biodiversidade.
A caracterização dos valores naturais permitirá fundamentar decisões de ocupação urbana e resolver
conflitos entre os usos do solo e a conservação da biodiversidade, através de informação actualizada
e geograficamente referenciada3. Por outro lado, a análise dos valores naturais como recurso
patrimonial a preservar, permite criar uma visão holística, na qual se analisa a relação entre o bemestar do ecossistema e as possíveis actividades que o degradam4. Esta análise é fundamental para o
reforço da perspectiva ecológica e do desenvolvimento sustentável do território municipal.
Em suma, os objectivos específicos deste relatório correspondem ao seguinte:
Avaliar os valores naturais presentes na área Sítio Sintra-Cascais da Rede Natura 2000,
relativa ao concelho de Mafra e definir orientações de gestão por habitats e espécies;
Avaliar os valores naturais possíveis na área do município não integrada no Sítio SintraCascais da Rede Natura 2000 e definir orientações de gestão por habitats e espécies;
Cartografar os valores naturais para a totalidade do concelho de Mafra;
Equacionar a integração dos valores naturais e das orientações de gestão no regulamento e
na planta de ordenamento, de modo a promover a conservação da natureza e da
biodiversidade.

3

ICNF,

; I tegraç o das Orie tações de Gestão do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 nos Planos Municipais de Ordenamento de

Território. Guia Metodológi o .
4

Magalhães, 2001. pp. 264.
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3.

ENQUADRAMENTO

Assegurar a biodiversidade, através da conservação ou do restabelecimento dos habitats naturais e
da flora e fauna selvagens num estado de conservação favorável, da protecção, gestão e controlo das
espécies, bem como da regulamentação da sua exploração, constitui um dos objectivos do D.L. n.º
140/99 de 24 de Abril, na sua redacção actual, que prevê a transposição para o direito interno das
directivas comunitárias (directiva Aves, n.º 79/409/CEE, e directiva habitats, n.º 92/43/CEE).
O referido diploma legal define a necessidade de realização de um plano sectorial relativo à
implementação da Rede Natura 2000, que estabeleça o âmbito e o enquadramento das medidas
referentes à conservação dos habitats e das espécies da fauna e flora, nas zonas de protecção
especial, ZPE, e na lista nacional de sítios, e a obrigatoriedade de integrar as referidas medidas na
revisão dos instrumentos de gestão territorial, designadamente nos planos directores municipais.
A valorização do património natural na área da Rede Natura 2000, relativa ao Sítio Sintra - Cascais
(PTCON0008), está prevista no Plano Sectorial da Rede Natura (PSRN2000), publicado pela RCM n.º
115-A/2008, de 21 de Julho.
Os objectivos principais do PSRN2000 visam estabelecer orientações para a gestão territorial,
estabelecer o regime de salvaguarda dos valores naturais existentes, fixando os usos compatíveis
com a utilização sustentável do território, representar cartograficamente os habitats presentes,
estabelecer directrizes para o zonamento das áreas em função das respectivas características e
prioridades de conservação, definir medidas que garantam a valorização e a manutenção num
estado de conservação favorável dos habitats e espécies, fornecer orientações sobre a inserção em
plano municipal ou especial de ordenamento do território das medidas e restrições e definir
condições, critérios e o processo a seguir na realização da avaliação de impacte ambiental e na
análise de incidências ambientais.
De facto, a conservação da natureza, a protecção dos valores naturais, a preservação das espécies da
fauna e da flora, a manutenção dos equilíbrios ecológicos, extravasam claramente o âmbito
municipal e justificam medidas de protecção adequadas a uma zona que constitui património
nacional.
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Importa referir que a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB),
publicada pela RCM n.º 1 52/2001 de 11 de Outubro, prevê a conservação da natureza e
biodiversidade, a utilização sustentável dos recursos biológicos e a prossecução dos objectivos
visados pelos processos de cooperação internacional na área da conservação da natureza. Para a
concretização dos referidos objectivos, a ENCNB apresenta as seguintes opções estratégicas:
Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural, bem como
a monitorização de habitats, espécies e ecossistemas;
Constituir a Rede Fundamental de Conservação da Natureza e o Sistema Nacional de Áreas
Classificadas, integrando neste a Rede Nacional de Áreas Protegidas;
Promover a valorização das áreas protegidas e assegurar a conservação do seu património
natural, cultural e social;
Assegurar a conservação e a valorização do património natural dos sítios e das zonas de
protecção especial integrados no Rede Natura 2000;
Desenvolver em todo o território nacional acções específicas de conservação e gestão de
habitats e espécies, bem como de salvaguarda e valorização do património paisagístico e dos
elementos notáveis do património geológico, geomorfológico e paleontológico;
Promover a integração da política de conservação da natureza e do princípio da utilização
sustentável dos recursos biológicos na política de ordenamento do território;
Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a administração central, regional e local;
Promover a educação e formação em matéria de conservação da natureza e da
biodiversidade;
Assegurar a informação, sensibilização e participação do público, bem como mobilizar e
incentivar a sociedade civil;
Intensificar a cooperação internacional.
Também de âmbito nacional, a Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro,
estabelece um conjunto de objectivos ambientais relevantes para a protecção e gestão dos cursos de
água. Os cursos de água, permanentes ou efémeros, constituem um valor natural relevante a
proteger e valorizar, não só como um recurso destinado a vários usos e actividades humanas mas
também como suporte de habitats e espécies da fauna e flora.
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Para além da obrigatoriedade de integração das medidas de conservação dos habitats e espécies,
desenvolvidas na área do PSRN2000, na revisão dos instrumentos de gestão territorial, o regime
jurídico dos instrumentos de gestão territorial, através do DL n.º 380/99, de 22 de Setembro, na sua
actual redacção, define a necessidade de identificação dos recursos e valores naturais na área do
plano.
Do mesmo modo, o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial prevê a necessidade de
identificar a Estrutura Ecológica, a qual compreende as áreas, valores e sistemas fundamentais para a
protecção e valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos.
Aos planos sectoriais, designadamente o PSRN2000, e aos planos regionais, competem a definição de
directrizes que concretizam as orientações políticas relativas à protecção dos recursos e valores
naturais. Sendo que, aos planos municipais cumpre estabelecer os parâmetros de ocupação e de
utilização do solo, adequados à salvaguarda e valorização dos recursos e valores naturais.
O Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML),
publicado pela RCM n.º 68/2002, de 23 de Março, prevê o desenvolvimento de uma Estrutura
Metropolitana de Protecção e Valorização Ambiental (EMPVA), que promove a sustentabilidade
ambiental deste território. Os objectivos da EMPVA passam pela utilização sustentável dos recursos e
valores naturais, assegurando a manutenção e valorização dos principais valores ecológicos e
paisagísticos, das áreas agrícolas e florestais e pela sua articulação com as restantes áreas e funções
do território, de modo a garantir a sustentabilidade ambiental da AML5.
A EMPVA é constituída pela Rede Ecológica Metropolitana (REM), que inclui o sistema nacional de
áreas classificadas e as áreas de reserva agrícola nacional, de reserva ecológica nacional e do domínio
público hídrico, executando ao nível regional, a rede fundamental de conservação da natureza da
área metropolitana. Desta forma, a REM tem funções de conectividade e continuidade ecológica,
sendo priorizadas as funções que promovam a conservação da biodiversidade e a salvaguarda dos
factores ambientais decisivos para a qualidade metropolitana, como sejam os recursos hídricos, o
recurso solo e o recurso paisagem.

5

Almeida, T., et al; 2010; Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa, pp. 118.
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Figura 1 | A Rede Ecológica Metropolitana.

Relativamente ao recurso paisagem, a área metropolitana apresenta características únicas, com
elementos determinantes para a qualificação territorial e para o desenvolvimento económico desta
região. Regista-se a presença de áreas de paisagem natural, ainda pouco afectadas pelas actividades
humanas, como os Estuários do Tejo e do Sado e a Serra da Arrábida, bem como paisagens que
constituem exemplos culturais notáveis da adaptação do homem ao território, designadamente a
Lezíria do Tejo, a Serra de Sintra, o mosaico agro-florestal da zona Norte, ou as extensões de
Charneca da margem Sul.
Ao nível da revisão do PDM de Mafra cumpre identificar os recursos e valores naturais, conforme o
regime jurídico dos instrumentos territoriais, integrá-los na Estrutura Ecológica Municipal, a qual
deverá ser compatibilizada com as indicações do PROTAML, e prever parâmetros de ocupação e
utilização do solo adequados à conservação da natureza e da biodiversidade, à compatibilização das
funções de protecção, regulação e enquadramento com usos produtivos, recreio e bem-estar das
populações do concelho.
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4.

METODOLOGIA

A metodologia de trabalho desenvolvida na caracterização dos valores naturais seguiu as orientações
do ICNF, apresentadas no parecer com a Ref. 18116/ 2011/ PNSC, bem como o Guia Metodológico
para a Integração das Orientações de Gestão do PSRN2000 6, publicado por aquela entidade.
Conforme foi referido nos pontos anteriores, a caracterização dos valores naturais foi desenvolvida
para a totalidade do concelho de Mafra, contudo, foram seguidas metodologias de trabalho distintas
para a área do município abrangida pelo Sítio Sintra - Cascais da Rede Natura e para a restante área
do município não integrada no Sítio.
A área do município abrangida pelo Sítio Sintra - Cascais está enquadrada no PSRN2000, pelo que a
metodologia utilizada considerou a integração daquele Plano na revisão do PDM. Desta forma, foram
adoptados os seguintes procedimentos:
1. Aferição dos limites do Sítio, disponibilizados pelo ICNF, para a escala de revisão do PDM,
1:10.000, realizando pequenos ajustes cartográficos tendo como base Ortofotomapas de
2010;
2. Aferição e verificação in loco da informação relativa aos valores naturais constantes no PSRN,
disponibilizados pelo ICNF, com a respectiva adaptação à escala de revisão do PDM;
3. Desenvolvimento de fichas de caracterização ecológica e de gestão dos valores naturais,
adaptadas ao concelho de Mafra.
Os critérios de relevância e a sua aplicação serviram de suporte à decisão sobre as orientações de
gestão para a área do município abrangida pelo Sítio Sintra - Cascais da Rede Natura.
Neste âmbito, foram consultadas referências bibliográficas, estudos de caracterização faunística e
florísticas locais, assim como de habitats naturais e seminaturais, o PSRN2000, o PROTAML e a
legislação aplicável à conservação da natureza e da biodiversidade.
As fichas de caracterização correspondem a um inventário dos principais habitats naturais e
seminaturais e das principais espécies da flora e da fauna, presentes no Sítio, e incluem a sua
distribuição geográfica, o seu estatuto de conservação e protecção, os factores de ameaça e as
orientações de gestão.

6
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O levantamento in loco tornou-se crucial para um melhor conhecimento sobre a presença ou não dos
habitats naturais e seminaturais e das espécies da flora e fauna, no interior dos limites do Sítio Sintra
- Cascais.
Relativamente à restante área do concelho de Mafra, a metodologia adoptada corresponde aos
seguintes procedimentos:
1. Levantamento cartográfico dos valores naturais potenciais com interesse para a conservação
da natureza e da biodiversidade;
2. Desenvolvimento de fichas de caracterização ecológica e de gestão dos valores naturais que
são potenciais, com distribuição geográfica, estatuto de conservação e protecção, factores
de ameaça e orientações de gestão, adaptadas ao concelho de Mafra.
Dada a fase avançada dos trabalhos de revisão do PDM, o levantamento cartográfico dos valores
naturais para a restantes área do concelho corresponde à distribuição potencial de habitats e
espécies da flora e da fauna, cuja aferição e verificação in loco deverá ser realizada na fase de
monitorização do Plano. Desta forma, na fase de monitorização deverá ser garantida a realização de
um plano estratégico de gestão dos valores naturais, de âmbito municipal e a prever no programa de
execução do PDM, que acautele o seguinte:
Aferição e verificação dos valores naturais presentes na restante área do território municipal;
Rectificação da cartografia dos valores naturais potenciais;
Rectificação das fichas de caracterização ecológica e gestão dos valores naturais, com
adaptação das orientações de gestão à realidade local.
O levantamento cartográfico dos valores naturais potenciais para a restante área do concelho foi
elaborado de acordo com a avaliação desenvolvida pelo ICNF à Carta de Ocupação do Solo, do
concelho de Mafra, cuja descrição poderia prefigurar habitats constantes na legislação aplicável à
conservação da natureza e da biodiversidade, conforme a tabela seguinte.
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Carta de Ocupação do Solo - Código

Habitats Potenciais

2/ 3/ 5/ 6

9540 – Pinhais mediterrânicos de pinus spp.

4/ 27

9230 – Carvalhais galaico-portugueses de quercus rubur e quercus
pyrenaica;
9240 – Carvalhais ibéricos de quercus faginea e quercus canariensis;
9330 – Florestas de quercus suber.

7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 28/ 30/ 31/ 22

5230* – Matagais arboroscentes de laurusnobilis;
5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos.

13/ 14/ 29

26/ 24

6210 – Prados secos seminaturais e fácies arbustivas
6220* – Subestepes de gramíneas e anuais da thero-brachypodiatea.
3280 – Cursos de água mediterrânicos permanentes da paspaloagrostidion e cortinas arbóreas de salix e populus alba.
3290 – Cursos de água mediterrânicos intermitentes da paspaloagrostidion.

(*) – Habitat Prioritário
Tabela 1 | Quadro síntese das classes propostas com interesse.

Para a elaboração das fichas de caracterização, para a restante área do concelho, foram considerados
valores naturais os elementos que:
Representem interesse comunitário e constem no anexo B-IV do DL n.º 140/99, de 24 de
Abril, na sua actual redacção;
Desempenhem um papel importante na conservação das espécies e de habitats naturais de
interesse comunitário;
Apresentem no município uma expressão territorial bastante representativa em termos
regionais e/ou nacionais;
Sejam considerados pelas comunidades locais como identidade local, independentemente do
seu estatuto legal de protecção;
Apresentem um estatuto de ameaça definido pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal.
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Por fim, a caracterização dos valores naturais para a totalidade do concelho de Mafra permite a
elaboração de uma Carta de Distribuição de Habitats e Espécies, a qual deverá constituir parte
integrante da Planta de Ordenamento, e a possibilidade de integração de orientações de gestão no
regulamento do PDM, cuja aplicação permitirá a compatibilização de usos do solo com a valorização
do património natural. A Carta de Distribuição de Habitats e Espécies deverá ser actualizada na fase
de monitorização do PDM, após a verificação in loco dos valores naturais potenciais para a área do
concelho de Mafra fora da Rede Natura.
A metodologia desenvolvida na caracterização dos valores naturais poderá ser resumida no seguinte
esquema metodológico:

Valores Naturais
presentes na área
do município
abrangida no Sítio
Sintra-Cascais da
Rede Natura 2000

Valores Naturais
potenciais na área
do município não
integrada no Sítio
Sintra-Cascais da
Rede Natura 2000

Monitorização
do PDM

Proposta de Revisão do PDM:
- Carta de Distribuição de Habitats e Espécies (Planta de Ordenamento);
- Regulamento.

Figura 2 | Esquema metodológico.
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5.

FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO ECOLÓGICA E DE GESTÃO DOS VALORES NATURAIS NA
ÁREA DO CONCELHO DE MAFRA ABRANGIDA PELO SÍTIO SINTRA-CASCAIS DA REDE
NATURA 2000

A caracterização da área com cerca de 731ha ao largo da costa do concelho, conforme figura em
baixo, refere-se ao Sítio Sintra-Cascais da Rede Natura 2000 abrangida pelo município.

Figura 3 | A Rede Natura 2000 no concelho de Mafra.

Com esta caracterização pretende-se avaliar os habitats naturais e seminaturais e as populações de
fauna e flora selvagens no seu estado mais favorável, de modo a potenciar a conservação da
natureza e biodiversidade, proposta para a Rede Natura 2000.
A riqueza dos valores naturais presentes no município de Mafra é relevante quanto à fauna e flora,
caracterizada por inúmeras espécies com interesse para a sua conservação. A presença de vários
habitats naturais e seminaturais na área do concelho de mafra abrangida pelo Sítio Sintra-Cascais da
Rede Natura 2000, num total de 14, constantes na legislação aplicável, tornam o município de Mafra
num ex-líbris para a observação de avifauna migratória e residente.
Por razões que se prendem com o dinamismo dos valores naturais, será necessária uma reavaliação
permanente no âmbito da caracterização destes valores naturais, numa fase de monitorização do
PDM.
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5.1.

HABITATS NATURAIS E SEMINATURAIS

Na área do município abrangida pelo Sítio Sintra-Cascais da Rede Natura 2000, verifica-se a presença
de alguns habitats naturais e seminaturais constantes do Anexo I da Directiva Habitats (92/43/CEE).
Resultante de características fisiográficas e edáficas, a Rede Natura 2000 engloba uma enorme
diversidade de habitats naturais e seminaturais, cuja conservação se torna numa condição
fundamental para a preservação dos valores naturais, biodiversidade e paisagem.
Ao nível ecológico os vários habitats, descritos no Anexo I da Directiva Habitats, distinguem-se dos
restantes locais por possuírem características geográficas, abióticas, bióticas, de elevado valor ou por
se encontrarem em perigo de extinção.
Um habitat natural para além das inúmeras funções que desempenha, constitui como um suporte
para a fauna e flora, permitindo salvaguardar a diversidade biológica e a paisagem.
O presente ponto descreve de forma detalhada as características de maior relevância para cada
habitat na área do concelho de Mafra abrangida pelo Sítio Sintra-Cascais da Rede Natura 2000.
Co

ase o Ma ual de I terpretaç o dos Ha itats Naturais , pu li ado pela Co iss o Europeia,

são apresentadas as principais características bióticas, a área ocupada, os principais factores de
ameaça e as principais orientações de gestão.
Com o objectivo de analisar a valorização dos habitats, realizou-se uma avaliação global para a
totalidade do Sítio Sintra-Cascais da Rede Natura 2000 no concelho de Mafra, onde se pretende
avaliar o valor ecológico dos habitats em causa. Neste âmbito, recorreu-se à seguinte classificação:

Valor Excepcional;
Valor Muito Elevado;
Valor Elevado;
Valor Não Significativo
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5.1.1.

Notas Metodológicas

Pretende-se realizar uma análise pormenorizada através de fichas de caracterização ecológica e de
gestão, cujo principal objectivo será a sua identificação para posterior monitorização.
De acordo com a cartografia enviada pelo ICNF, com a localização dos habitats existentes no interior
do Sítio, na área relativa ao concelho de Mafra, foi verificada a sua presença ou ausência, tendo sido
aplicados critérios de relevância importantes para a fase de decisão sobre as orientações e objectivos
de gestão. Desta forma, procedeu-se à referenciação geográfica de cada um dos habitats presentes
na área classificada da Rede Natura 2000. Através das várias visitas de campo, verificaram-se a
existência de 14 habitats naturais e seminaturais, constantes do Anexo I da Directiva 92/43/CEE,
conforme a tabela seguinte.
Habitats Naturais e Seminaturais

Ocorrência

1150pt1* – Lagunas costeiras de águas pouco salgadas ou salobras

Existente

1210 – Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré

Existente

1240 – Arribas com a vegetação das costas mediterrânicas com Limonium spp. e Armeria sp. pl.
Endémicas

Existente

2110 – Dunas móveis embrionárias

Existente

2120 – Dunas móveis do cordão dunar com Ammophila arenaria Du as Bra as

Existente

2130* – Dunas fixas co

Existente

vegetação her ácea Dunas Cinzentas

2250pt1* – Dunas Litorais com Juniperus spp.

Existente

4030pt1 – Charnecas secas europeias

Existente

5210pt2 – Zimbrais-Carrascais de Juniperus turbinata subsp. turbinata sobre calcários

Existente

5330pt5 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos (carrascais, espargueirais e matagais afins
basófilos)

Existente

5330pt7 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos (matos baixos calcícolas)

Existente

6210 – Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) (*
importantes habitats de orquídeas)

Existente

6220* - Subestepes de gramíneas e anuais

Existente

92D0pt1 – Galerias e Matos Ribeirinhos Meridionais

Existente

(*) – Habitat Prioritário
Tabela 2 | Habitats naturais e seminaturais constantes do anexo B-I do Dec. Lei n.º 49/2005.

Apresenta-se de seguida uma caracterização ecológica para cada um dos habitats naturais e
seminaturais, com identificação de ameaças à sua manutenção, objectivos de conservação e
orientações de gestão, necessárias à conservação dos valores naturais a médio e longo prazo.
As fichas dos habitats foram realizadas a partir dos elementos desenvolvidos pela ALFA – Associação
Lusitana de Fitossociologia, tendo sido transpostas algumas informações relativas aos habitats
naturais e seminaturais presentes neste Sítio.
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5.1.2.

Habitat 1150 pt1* - Lagunas Costeiras de Águas Pouco Salgadas ou Salobras

(Habitat Prioritário)
Caracterização: O presente habitat ocorre nas lagoas costeiras de água doce ou salobra, que
ocorrem nas reentrâncias da linha de costa alta. Estas resultam da oclusão da barra de comunicação
com o mar.
As linhas de água não transportam volume suficiente para manter a barra aberta e impedir o seu
completo assoreamento.
Os complexos de vegetação podem incluir comunidades de juncais halófilos e sub-halófilos com
Juncus maritimus, tamargais de Tamarix africana e prados higronitrófilos de gramíneas.
Embora não esteja classificado no PSRN2000, a confirmação da sua ocorrência através do trabalho de
campo permitiu a sua delimitação como uma área com interesse para conservação relativa aos
valores florísticos e faunísticos.

Figura 4 | Habitat 1150pt1, praia de São Lourenço (Nov.2011)

Distribuição Geográfica: A área ocupada por este habitat resume-se à Praia de São Lourenço, o único
local onde é possível a observação de lagoa costeira.
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Figura 5 | Mapa de localização do Habitat 1150pt1. Praia de São Lourenço. (Sem Escala)
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Área Ocupada pelo Habitat: Os valores das áreas em hectares (ha) calculados para cada polígono
representativo deste habitat são as que se demonstram na tabela seguinte. Os valores das áreas em
hectares foram calculados através do ficheiro final em formato ACAD (dwg).

Habitat 1150pt1*
Polígono

Área (ha)

Local

1

0,889 Praia de São Lourenço

Total

0,889
Tabela 3 | Valores das Áreas (hectares) do Habitat 1150pt1.

Factores de Ameaça:
a) Drenagem;
b) Aumento da concentração de nutrientes da água;
c) Poluição por efluentes urbanos, agrícolas e industriais não tratados;
d) Abertura ou fecho artificial ao mar.
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Condicionar a extracção de sedimentos e dragagens.
b) Controlar o despejo de efluentes não tratados, através da fiscalização.
c) Incrementar a qualidade e extensão do tratamento de efluentes agrícolas, urbanos e
industriais.
d) Generalizar a adopção de boas práticas agrícolas no uso de pesticidas e fertilizantes.
e) Condicionar o acesso de pessoas e veículos.
f)

Condicionar a expansão urbano-turística, nomeadamente a que implique a destruição directa
do habitat.

g) Interditar o aterro de área ocupada pelo habitat.
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5.1.3.

Habitat 1210 - Vegetação Anual das Zonas de Acumulação de Detritos pela Maré

Caracterização: Comunidades adaptadas às areias costeiras, pobres em variedade de espécies e
constituídas maioritariamente por plantas anuais, normalmente com caules e folhas suculentas.

Figura 6 | Praia da Foz do Lizandro (Jan.2013)

Actualmente este tipo de vegetação encontra-se restrito às áreas adjacentes às praias e zonas de foz
dos rios e ribeiras. As espécies mais frequentes que geralmente estão associadas a este habitat são:
Cakile maritima subsp. maritima, Cakile maritima subsp. integrifolia, Salsola kali subsp. kali, Beta
maritima, Euphorbia peplis, Honkenia peploides, Glaucium flavum.
De referir que as espécies confirmadas in-loco e relativas a este habitat, nomeadamente na Praia da
Calada (Freguesia da Encarnação), correspondem a Cakile marítima subsp. marítima e Salsola kali
subsp. Kali.

Figura 7 | Exemplar de Cakile marítima subsp. marítima (Nov. 2011)

Distribuição Geográfica: Trata-se de uma distribuição do habitat natural presente na Região
Biogeográfica Atlântica (Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Irlanda, Portugal e Reino Unido) e
na Região Biogeográfica Mediterrânica (Espanha, França, Grécia, Itália e Portugal).
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Figura 8 | Mapa de localização do Habitat 1210. Praias do Barril, da Calada, de Rib. Ilhas, Orelheira, Empa e Matadouro e
Casais de S. Lourenço. (Sem escala)
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Área Ocupada pelo Habitat: Os valores das áreas em hectares (ha) calculados em cada polígono
representativo deste habitat, na área da Rede Natura 2000, são as que se demonstram na tabela
seguinte, calculados através do ficheiro final em formato ACAD (dwg).

Habitat 1210
Polígono

Área (ha)
1

Local
0,291 Praia de São Julião

2

10,501 Foz do Lizandro até à Praia do Sul

3

0,975 Arriba junto à rotunda do Surfista

4

1,393 Praia de São Sebastião e Praia do Matadouro

5

0,557 Praia da Empa

6

0,130 Praia da Orelheira

7

0,899 Entre a Praia da Orelheira e Praia de Ribeira de Ilhas

8

1,061 Praia de Ribeira de Ilhas

9

0,382 Santo Isidoro

10

0,791 Praia dos Coxos

11

2,995 Praia de São Lourenço

12

2,648 Praia da Calada

13

2,410 Junto ao Casal do Barcide

14

0,283 Praia do Porto Barril

Total

25,318
Tabela 4 | Valores das Áreas (hectares) do Habitat 1210.

Factores de Ameaça
Subida do nível do mar;
Sobre utilização da praia (com excesso de pisoteio) na época balnear;
Recomendações e Orientações de Gestão
a) Reforçar a sinalização e fiscalização das áreas balneares.
b) Condicionar os acessos à circulação de veículos motorizados.
c) Condicionar a extracção de areias no cordão dunar e obras costeiras que modifiquem a
dinâmica de sedimentos junto à costa.
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5.1.4.

Habitat 1240 - Arribas com a Vegetação das Costas Mediterrânicas com Limonium
spp. e Armeria sp. pl. endémicas

Figura 9 | Arribas com presença de Habitat 1240 (Nov. 2011)

Caracterização: Este habitat ocorre nas arribas litorais sobranceiras ao mar, as quais podem ter
litologias variáveis, mas sempre submetidas a ventos marítimos frequentes, moderados a fortes e
carregados de sal. Colonizados por comunidades perenes, com fraco grau de cobertura, são habitats
constituídos por plantas que ocupam fendas ou pequenas acumulações terrosas, bem adaptadas a
condições de grande secura edáfica e a elevados teores de cloreto de sódio.
São características destes locais espécies da flora como:
Limonium virgatum, L. ovalifolium, L. multiflorum, L. plurisquamatum, L. laxiusculum, Armeria
pseudarmeria, A. pungens subsp. major, A. Welwitschii subsp. cinerea, Crithmum maritimum,
Dactylis marina, Daucus halophilus, Dianthus cintranus subsp. cintranus, Helianthemum
apenninum subsp. stoechadifolium, Silene cintrana, S. obtusifolia, S. rothmaleri, Plantago
coronopus subsp. occidentalis, Spergularia australis, Spergularia rupicola, Helichrysum
decumbens, Calendula incana;
Outras espécies: Astericus maritimus, Beta maritima, Calendula suffruticosa subsp.
algarviense, Euphorbia portlantica, Frankenia laevis, Helianthemum origanifolium, Inula
crithmoides, Limonium ferulaceum, Leontodon taraxacoides, Lobularia maritima, Lotus
creticus.

Figura 10 | Presença de Limonium ssp. (Nov. 2011)-*-
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Distribuição Geográfica: Trata-se de um habitat natural cuja distribuição geográfica se insere na
região Biogeográfica Mediterrânica: Espanha, França, Grécia, Itália e Portugal.

Figura 11 | Mapa de localização do Habitat 1240. Linha de costa do concelho de Mafra. (Sem escala)
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Área Ocupada pelo Habitat: Dados concretos permitem afirmar que as áreas deste habitat incluídas
na Sitio Sintra -Cascais, correspondem aos valores em hectares (ha) calculados para cada polígono
representativo deste habitat, conforme a tabela 5. Os valores das áreas em hectares foram
calculados através do ficheiro final em formato dwg.

Habitat 1240
Polígono

Área (ha)

Local

1

14,300 Arriba Sul de São Julião

2

5

5,664 Arriba entre a Praia de São Julião e Praia do Sul
Arriba entre a Capela de São Sebastião e Ribeira Junto ao Parque de
1,304 Campismo
Arriba entre o Parque de Campismo até à arriba sul da Praia de Ribeira de
4,326 Ilhas
Arriba Norte da Praia de Ribeira de Ilhas até à Arriba Sul da Praia de São
16,360 Lourenço

6

Arriba Norte da Praia de São Lourenço e arriba sul da Praia do Porto Barril
25,048 (Limite norte do concelho)

3
4

Total

67,001
Tabela 5 | Valores das Áreas (hectares) do Habitat 1240

Factores de Ameaça
a) Pisoteio da vegetação;
b) Abertura de trilhos pedonais ou rodoviários no topo das falésias costeiras, como resultado da
presença de visitantes. Este factor é intenso na frente litoral, principalmente durante a época
balnear, o que pode comprometer a existência de habitats e espécies (Figura 12);
c) Também a expansão agrícola junto às arribas pode afectar a estabilização das arribas (Figura
13) o que deve ser um factor a ser reestruturado na revisão do POOC.
A recuperação deste habitat em todos os locais identificados poderá ser considerada eficaz desde
que sejam cumpridas todas as recomendações e orientações propostas. As únicas excepções
poderão corresponder às áreas dos polígonos localizados entre a Praia de São Julião e a Praia da Foz
do Lizandro, onde anualmente as arribas costeiras estão sujeitas a níveis de visitação muito intensos.
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Figura 12 | Arriba de São Julião (Jan.2013)

Figura 13 | Encosta Norte da Praia da Calada (Nov. 2011)

Recomendações e Orientações de Gestão
a) Controlar o acesso pedonal às arribas, através do ordenamento de trilhos, a deposição de
entulhos, a drenagem de efluentes não tratados.
b) Condicionamento do trânsito motorizado.
c) Controlo da vegetação exótica com comportamento invasor.
d) Condicionar a expansão urbano-turística.
e) Condicionar a construção de infraestruturas.
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5.1.5.

Habitat 2110 - Dunas Móveis Embrionárias

Caracterização: As dunas móveis embrionárias caracterizam-se essencialmente pelo facto de
sofrerem uma forte movimentação de areias, provocada pelas vagas causadas pelas marés vivas que
retiram parte da areia existente na praia alta e na praia média.
A vegetação que predomina neste tipo de habitat e que oferece uma protecção e fixação das areias
das dunas resume-se às comunidades halopsamófilas de baixo grau de cobertura.
São frequentes as seguintes espécies florísticas: Elytrigia juncea subsp. juncea, Eryngium maritimum,
Euphorbia paralias, Calystegia soldanella e Pancratium maritimum.
As espécies identificadas in loco pertencentes a este habitat foram as seguintes: Eryngium
maritimum L. (Praia de São Julião/ Praia da Calada) e Pancratium maritimum L. (Praia de São Julião e
Duna embrionária da Praia da Foz do Lizandro).

Figura 14 | Sistema dunar da Praia da Foz do Lizandro (Jul. 2012)

Figura 15 | Exemplares de Pancratium maritimum L., Praia de S. Julião e Praia da Foz do Lizandro (Nov. 2011 e Jul. 2012)

Figura 16 | Exemplar de Eryngium maritimum L., Praia da Foz do Lizandro (Jul. 2012)
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Distribuição Geográfica:

Figura 17 | Mapa de localização do Habitat 2110. Praia da Foz do Lizandro. (Sem escala)
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Área Ocupada pelo Habitat: Os valores das áreas em hectares (ha) calculados em cada polígono
representativo deste habitat são as que se demonstram na seguinte tabela, calculados através do
ficheiro final em formato dwg.

Habitat 2110
Polígono

Área (ha)

Local

1

1,972 Cordão dunar da Praia da Foz do Lizandro

2

0,676 Praia da Foz do Lizandro

Total

2,648
Tabela 6 | Valores das Áreas (hectares) do Habitat 2110

Factores de Ameaça: Considera-se o grau de conservação do presente habitat bom, garantido pela
colocação de paliçadas que favorecem a estabilização da areia e fixação da vegetação dunar. No
entanto, a sobre utilização das praias, com o excesso de pisoteio na época balnear, pode prejudicar
estas comunidades dunares. Neste caso, será necessário colocar paliçadas e vedar as dunas primárias
nas áreas a recuperar.
Recomendações e Orientações de Gestão: Nos locais onde ocorre este habitat, deve ser controlado
o acesso pedonal à praia através da colocação de paliçadas nas áreas a recuperar ou necessitadas de
protecção. Deve-se também reforçar a fiscalização de acessos à circulação de veículos motorizados,
extracção de areias no cordão dunar e colheita de espécies da flora dunar.
Outras recomendações prendem-se com o condicionamento às obras de engenharia costeira que
alterem a dinâmica de sedimentos junto à costa, conduzindo à perda de sedimentos para o largo,
com um consequente emagrecimento da praia.
Deverá ser uma das principais medidas de gestão a colocação de informação nas áreas balneares
sobre a localização, importância para a conservação e precauções a tomar face ao habitat.
Outras medidas de gestão importantes a considerar para a preservação do habitat são:
condicionamento na construção de infraestruturas, ordenamento das acessibilidades e das
actividades de recreio e lazer, regular a drenagem e extracção de inertes e a conservação ou
recuperação do cordão dunar.
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5.1.6.

Habitat 2120 - Dunas Móveis do Cordão Dunar com Ammophila arenaria

Dunas

Brancas
Caracterização: A vegetação das dunas móveis é dominada por comunidades de Ammophila arenaria
subsp. arundinacea com elevados graus de abundância-dominância.
São frequentes as seguintes espécies características: Ammophila arenaria subsp. arundinacea,
Othantus maritimus, Eryngium maritimum, Calystegia soldanella, Euphorbia paralias, Pancratium
maritimum, Lotus creticus e Medicago marina.
De acordo com a ficha de caracterização do presente habitat, as dunas móveis referem-se a dunas
vivas, instáveis, uma vez que as partículas que as compõem não se encontram estabilizadas. Estas
dunas são qualificadas como dunas brancas , pelo facto de existirem enormes áreas sem cobertura
herbácea e pelas suas cores glaucas, dominantes da flora dunar.
Foram identificados in loco, os seguintes exemplares: Othantus maritimus (Encosta norte da Foz do
Falcão), Eryngium maritimum (Praias de São Julião e Calada), Pancratium maritimum (Encosta norte
da Foz do Falcão) e Lotus creticus (Praia da Calada).

Figura 18 | Habitat 2120. Praia da Foz do Lizandro. (Fonte: http://portugalfotografiaaerea.blogspot.pt/)

Figura 19 | Exemplar de Othantus maritimus L., na encosta norte da Foz do Falcão (Nov. 2012)
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Distribuição Geográfica:

Figura 20 | Mapa de localização do Habitat 2120. Praia de S. Julião. (Sem escala)
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Área Ocupada pelo Habitat: Os valores das áreas em hectares (ha) calculados em cada polígono
representativo deste habitat são as que se demonstram na seguinte tabela, calculados através do
ficheiro final em formato dwg.

Habitat 2120
Polígono

Área (ha)
1

Total

Local
0,918 Praia de São Julião
0,918
Tabela 7 | Valores das Áreas (hectares) do Habitat 2120

Factores de Ameaça: Os factores de degradação que afectam o presente habitat são a subida do
nível do mar com a consequente erosão da praia, a sobre utilização de praias, o excesso de pisoteio,
que provoca a destruição da vegetação e a invasão por flora exótica.
Recomendações e Orientações de Gestão: Nos locais onde ocorre este habitat, deve ser controlado
o acesso pedonal à praia, através instalação de passadiços sobre – elevados, alternando o normal
funcionamento como corredores de vento alternando a dinâmica da duna. As paliçadas costumam
ser utilizadas quando se pretende a recuperação da vegetação ou o enchimentoda duna com areia.
Em caso de recuperação de antigos areeiros devem ser reforçadas as populações, através da
plantação de Ammophila arenaria subsp. arundinacea em locais onde a comunidade apresente uma
degradação significativa.
Promover a erradicação das espécies exóticas com comportamento invasor nas manchas do habitat.
Condicionar as obras de engenharia costeira que alterem a dinâmica de sedimentos junto à costa,
conduzindo à perda de sedimentos para o largo, com um consequente emagrecimento da praia.
Instalar informação nas áreas balneares sobre a localização, importância para a conservação e
precauções a tomar face ao habitat.
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5.1.7.

Habitat 2130* - Dunas Fixas com Vegetação Herbácea*

Dunas Cinzentas

(Habitat Prioritário)
Caracterização: Este habitat ocorre em pelas dunas fixas, estabilizadas e colonizadas por arrelvados
vivazes mais ou menos densos e abundantes tapetes de líquenes e musgos.
Os matos das dunas cinzentas contribuem fortemente para a conservação dos solos que ai se
originam e para a protecção e reabastecimento das toalhas freáticas de água doce. As comunidades
caméfíticas que ai se desenvolvem são das mais ricas em endemismos lusitânicos e plantas de
Portugal Continental, sendo importante refúgio da biodiversidade, com um papel importante para a
estabilidade do cordão dunar e consequentemente a protecção dos ecossistemas mais interiores.
É um habitat prioritário no âmbito da Directiva Habitats, uma vez que se trata de local em risco de
desaparecimento no território Europeu.

Figura 21 | Habitat 2130*. Praia da Foz do Lizandro. (Nov. 2011)
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Distribuição Geográfica:

Figura 22 | Mapa de localização do Habitat 2130*. Praias de S. Lourenço e da Foz do Lizandro. (Sem escala)
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Área ocupada pelo Habitat: Os valores das áreas em hectares (ha) calculados em cada polígono
representativo deste habitat são as que se demonstram na seguinte tabela, através do ficheiro final
em formato dwg.

Habitat 2130*
Polígono

Total

Área (ha)

Local

1

0,370 Arriba Norte da Praia da Foz do Lizandro

2

0,310 Praia de São Lourenço (Junto aos casais de São Lourenço)
0,680
Tabela 8 | Valores das Áreas (hectares) do Habitat 2130

Factores de Ameaça: Para este habitat salientam-se vários tipos de ameaça, nomeadamente, a
invasão por espécies exóticas, o pisoteio e as alterações à dinâmica das areias.
á possi ilidade de o seguir o servar as du as i ze tas passa pela i ple e taç o de

edidas

que favoreçam a instalação de vegetação autóctone destes locais e controlo das invasoras
Carpobrotus edulis, Acacia sp. e Cortaderia selloana. São portanto, necessárias medidas de gestão
activas, não bastando a implementação de medidas de protecção.
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Colocar informação nas áreas balneares sobre a localização, importância para a conservação e
precauções a tomar face ao habitat.
b) Colocar paliçadas e/ou vedar as áreas a recuperar ou necessitadas de protecção.
c) Ordenar o acesso pedonal às praias, através da delimitação de trilhos e, se conveniente,
construindo passadiços sobrelevados.
d) Ordenar o parqueamento automóvel junto às praias.
e) Reforçar a fiscalização dos acessos e a circulação de veículos motorizados.
f)

Interditar a instalação de parques de estacionamento automóvel no cordão dunar.

g) Plantação de taxa, característicos das dunas cinzentas para recuperação de locais onde a
comunidade apresente uma degradação significativa.
h) Desenvolvimento de acções, de voluntariado ou outras, para erradicação e controlo de espécies
invasoras (tais como de comemoração dos dias temáticos do Dia do Ambiente, entre outros).
i)

Condicionar as obras de engenharia costeira que alterem a dinâmica de sedimentos junto à
costa, conduzindo à perda de sedimentos para o largo, com um consequente emagrecimento da
praia.

j)

Interdição ao pastoreio.
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5.1.8.

Habitat 2250pt1* - Dunas Litorais com Juniperus ssp* (Habitat Prioritário)

Caracterização: Este tipo de habitats caracteriza-se pelas suas comunidades arbustivas litorais ou
sub-litorais, altas, xerofíticas, dominadas por Juniperus turbinata subsp. turbinata (sabina-dapraia)(2250pt1), correspondendo às comunidades lenhosas maduras das dunas terciárias activas.
Esta vegetação, além do seu valor intrínseco, inclui inúmeros endemismos e taxa com valor de
conservação elevado. Constitui, também habitat de alimentação, refúgio e reprodução da
entomofauna, avifauna, herpetofauna e fauna vertebrada terrestre associada às dunas. Sendo
também determinante na manutenção da dinâmica geomorfológica dos sistemas dunares activos.
Formações arbustivas dominadas ou co-dominadas por Juniperus turbinata subsp. turbinata, próprias
de substratos arenosos litorais ou sub-litorais, como sejam paleodunas profundas, areias de dunas
litorais holocénicas e areais pobres com alguma influência antrópica (e.g. plantações de pinheiros).
O tipo de formações xerofícas arbustivas mais frequentes e dominantes neste tipo de habitat,
integram as espécies: Rhamnus oleoides subsp. oleoides, R. alaternus, Osyris lanceolata (O.
quadripartita), Pistacia lentiscus, Herniaria ciliolata, Asparagus aphyllus, Phillyrea angustifolia,
Corema album, Quercus coccifera subsp. coccifera e Antirrhinum cirrhigerum.

Figura 23 | Habitat 2250pt1*. (Fonte: http://pt.wikipedia.org)
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Distribuição Geográfica:

Figura 24 | Mapa de localização do Habitat 2250pt1*. Barril, São Lourenço e Praias da
Calada, S. Lourenço, Rib. Ilhas. e Foz do Lizandro. (Sem escala)
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Área Ocupada pelo Habitat: Os valores das áreas em hectares (ha), na seguinte tabela, foram
calculados através do ficheiro final em formato dwg.

Habitat 2250pt1*
Polígono

Total

Área (ha)

Local

1

0,240 Praia de São Julião

2

0,891 Arriba Norte da Foz do Lizandro

3

6,873 Arriba Norte da Praia de Ribeira de Ilhas

4

1,062 Arriba Sul da Praia de São Lourenço

5

0,466 Arriba Norte da Praia de São Lourenço

6

0,859 Arriba Norte da Praia de São Lourenço

7

1,105 Arriba de Casais de São Lourenço

8

0,788 Arriba Sul da Praia da Calada

9

1,481 Arriba de Casais do Barcide
13,765
Tabela 9 | Valores das Áreas (hectares) do Habitat 2250pt1

Figura 25 | Exemplar de Juniperus turbinata L., na encosta norte da Foz do Falcão e Casais de São Lourenço (Nov. 2011)

Factores de Ameaça: Os principais factores de degradação decorrem das alterações ao uso do solo,
nomeadamente, a pressão urbanística e turística, pisoteio e circulação de veículos.
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Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Ordenar o uso do solo e das atividades de lazer nas áreas de ocorrência do habitat de
forma a manter sustentadamente as funções (vd. Serviços prestados) do habitat e a
salvaguardar as áreas fundamentais para a sua conservação/recuperação;
b) Sujeitar a Avaliação de Incidências Ambientais alterações de uso de solo que possam
conflituar com a conservação do habitat, nomeadamente as que impliquem ocupação
urbana ou intensificação agrícola ou florestal, a aprovar apenas se for possível garantir a
execução de medidas compensatórias que se traduzam num saldo global positivo para a
recuperação do habitat.
c) Ordenar o acesso, excluir das áreas dunares o trânsito de todos os tipos de veículos e
implementar redes de caminhos e passadiços que salvaguardem estes habitats.
d) Divulgar a importância dos habitats e sensibilizar para a sua conservação.
e) Promover e incentivar ativamente uma gestão florestal. A redução do risco de
deflagração de incêndio não poderá recorrer ao corte da vegetação e/ou fogo
controlado, tendo que optar-se por soluções não intrusivas sobre o habitat, como sejam
a implantação de rede de vigilância e viária, de pontos de água e o aceiramento de faixas
corta-fogo que permitam a rápida intervenção dos sapadores e bombeiros.
f)

Promover planos de recuperação, regeneração e bio remediação tendendo a restaurar os
zimbrais na sua área potencial de ocorrência, onde tenha sido alterado ou extinto.

g) Promover planos de monitorização do estado do habitat numa malha significativa e com
regularidade temporal suficiente.
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5.1.9.

Habitat 4030pt1 - Charnecas Secas Europeias

Caracterização: O que caracteriza este tipo de habitat é a presença de matos baixos, que fornecem
um elevado grau de cobertura do solo, onde predomina essencialmente a vegetação das famílias das
ericáceas, cistáceas e leguminosas. Os solos são essencialmente derivados de rochas ácidas, próprios
de plataformas rochosas litorais, com escarpas sobranceiras ou não.
Verifica-se a presença de matos baixos amoitados mediterrânicos, adaptados a ciclos curtos de
recorrência do fogo e confirmada a presença, ou não, de Ulex jussiaei subsp. congestus.
Foram identificadas espécies características deste tipo de habitat, nomeadamente, Cistus crispus L.,
Cistus ladanifer L., Cistus salvifolius L., Erica carnea L., Ulex minor L. (Encosta norte da Foz do Falcão e
Praia da Calada).

Figura 26 | Habitat 4030pt1 (Nov. 2011)
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Distribuição Geográfica:

Figura 27 | Mapa de localização do Habitat 4030pt1. Praia da Calada, Casais de S. Lourenço, Praias de
Rib. Ilhas, Orelheira e da Empa, Valbom e S. Julião. (Sem escala)
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Área Ocupada pelo Habitat: Os valores das áreas em hectares (ha), na seguinte tabela, foram
calculados através do ficheiro final em formato dwg.
Habitat 4030pt1
Polígono

Área (ha)
1

Total

Local
11,790 Serra de São Julião

2

2,850 Arriba Sul da Foz do Lizandro

3

3,613 Arriba na Praia da Orelheira

4

2,892 Arriba em Casais de São Lourenço

5

1,759 Arriba Sul da Praia da Calada

6

4,454 Arriba Norte da Praia da Calada
27,357
Tabela 10 | Valores das Áreas (hectares) do Habitat 4030pt1

Factores de Ameaça: A destruição física através da construção de infra-estruturas e habitações e o
pisoteio são alguns dos factores de degradação.
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Construção de passadiços;
b) Desvio do interesse dos visitantes;
c) Condicionamento da construção sobre a área do habitat;
d) Condicionar a expansão de infraestruturas;
e) Condicionar a expansão urbano-Turística;
f)

Ordenar as acessibilidades;

g) Efectuar gestão por fogo controlado;
h) Impedir a introdução de espécies não autóctones/ controlar existentes.
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5.1.10.

Habitat 5210pt2 - Zimbrais-carrascais de Juniperus turbinata subsp. turbinata sobre
Calcários

Caraterização: Caracterizado por matagais nano a micro-fanerófitos, litorais e sublitorais codominados por Juniperus turbinata subsp. turbinata e Quercus coccifera, outros arbustos e lianas
xerafíticos, co-dominantes, por exemplo, Rhamnus oleoides subsp. oleoides, Pistacia lentiscus,
Myrtus communis, Smilax aspera, entre outros. Este habitat localiza-se na encosta sul da Foz do
Lizandro.

Figura 28 | Exemplar de Juniperus turbinata L., na encosta norte da Foz do Lizandro (Nov. 2011)
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Distribuição Geográfica:

Figura 29 | Mapa de localização do Habitat 5210pt2. Praia da Foz do Lizandro (Sem escala)
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Área Ocupada pelo Habitat: Os valores das áreas em hectares (ha), na seguinte tabela, foram
calculados através do ficheiro final em formato dwg.
Habitat 5210pt2
Polígono

Área (ha)
1

Total

Local
1,895 Arriba Norte da Serra de São Julião
1,895
Tabela 11 | Valores das Áreas (hectares) do Habitat 5210pt2

Factores de degradação: Os factores de degradação que mais afectam o presente habitat são o
excesso de pisoteio, através da realização de várias actividades desportivas (Motocross, motoquatro, passeios pedestres, entre outros), as quais provocam a deterioração gradual dos valores
naturais – ver figuras seguintes. Estas actividades acabam por acelerar o processo de erosão dos
solos. Outros factores de ameaça são a invasão por espécies exótica e a falta de informação sobre o
valor do habitat.

Figura 30 | Encosta Sul da Foz do Lizandro

Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Promover uma rede de reservas e micro reservas para conservação estrita deste habitat,
onde o grau de conservação seja superior.
b) Interditar a instalação de empreendimentos turísticos na área do habitat.
c) Reavaliar projetos turísticos em curso impondo alterações, de forma a evitar a destruição do
habitat.
d) Condicionar o trânsito de veículos todo-o-terreno.
e) Ordenar a pastorícia transumante.
f)

Reconverter áreas florestais ou agrícolas com potencialidade de recuperação dos zimbraiscarrascais.

g) Controlar de forma não destrutiva o risco de incêndio (aceiros e corta-fogos, rede de
vigilância e combate). Deverá ser implementada de forma não destrutiva. As medidas de
gestão elencadas são genericamente adequadas mas subsiste a dúvida se estão adaptadas à
realidade do município.
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5.1.11.

Habitat

5330pt5-

Matos

Termomediterrânicos

Pré-desérticos

(carrascais,

espargueirais e matagais afins basófilos)
Caracterização: Habitat caracterizado por comunidades mediterrânicas arbustivas altas de
características fisionómicas e ecológicas pré-florestais. Constituem frequentemente etapas de
substituição ou orlas naturais de bosques esclerofilos mediterrânicos.

Figura 31 | São Julião. (Nov. 2011)

Para além do Quercus coccifera subsp. coccifera estão presentes, em combinações florísticas
variáveis, outras espécies de arbustos, como por exemplo, o Asparagus albus, A. aphyllus, A.
acutifolius, Chamaerops humilis, Coronilla juncea, C. glauca, Ephedra fragilis, Jasminum fruticans,
Myrtus communis, Olea europaea var. sylvestris (arbustiva), Osyris alba, O. lanceolata, Pistacia
lentiscus, P. terebinthus, Phillyrea angustifolia, Ph. media, Quercus x airensis, Phlomis purpurea,
Rhamnus alaternus, R. oleoides subsp. oleoides, Teucrium fruticans e Viburnum tinus.
Trata-se de uma vegetação de grande valor ecológico e paisagístico, com funções análogas aos
bosques ao nível do ciclo hidrológico, nutrientes e importantes habitats para a fauna.
Distribuição Geográfica: Este tipo de habitat encontra-se nas freguesias de Santo Isidoro, Ericeira e
Carvoeira.
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Figura 32 | Mapa de localização do Habitat 5330pt5 (Sem escala)
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Factores de Ameaça: Os principais factores de degradação devem-se à alteração do uso do solo com
a destruição directa do habitat (expansão urbana e agrícola) e aos incêndios.
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Na redução do risco de incêndio, não se poderá recorrer ao corte da vegetação e/ou fogo
controlado, tendo que optar-se por outras soluções não intrusivas sobre o habitat, como
sejam a implantação de rede de vigilância e viária, pontos de água e aceiramento de faixas
corta-fogo que permitam a rápida intervenção dos sapadores e bombeiros, de forma a
garantir que o período de recorrência de incêndios seja superior a 20 anos.
b) Condicionar a alteração do uso do solo, nomeadamente devida a:
Expansão agrícola;
Edificação;
Instalação de infraestruturas;
Abertura ou alargamento de vias de comunicação.
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5.1.12.

Habitat 5330pt7 - Matos Termomediterrânicos Pré-desérticos (matos baixos
calcícolas)

Caracterização: Persistem os matos baixos calcários, resultantes da degradação das comunidades
florestais ou dos matagais calcícolas (subtipo 5330pt5), por efeito da agricultura, pastoreio, fogo e
subsequente erosão dos horizontes superficiais do solo.
Em Portugal continental são representados por tojais e tomilhais dominados por Corydothymus
capitatus, Thymus silvestris, Ulex erinaceus ou U. densus. Entre as espécies com frequência
codominantes citam-se Genista hirsuta subsp. algarviensis, Rosmarinus oficinais, Teucrium polium
subsp. capitatum, T. polium subsp. lusitanicum, T. hanseleri e Thymus lotocephalus. A diversidade
florística destes matos é elevadíssima.
Área Ocupada pelo Habitat: Os valores das áreas em hectares (ha), na seguinte tabela, foram
calculados através do ficheiro final em formato dwg.
Habitat 5330pt7
Polígono

Área (ha)
1

5,037 Área norte da Serra de São Julião

2

2,282 Arriba norte da Praia da Foz do Lizandro

3

1,884 Arriba norte da Praia da Foz do Lizandro

4

Total

Local

12,231 Arriba da Praia da Empa

5

0,670 Arriba Sul da Praia de Ribeira de Ilhas

6

5,186 Arriba Sul da Praia de Ribeira de Ilhas

7

0,861 Arriba Sul da Praia de São Lourenço

8

0,830 Casais de São Lourenço
28,980
Tabela 12 | Valores das Áreas (hectares) do Habitat 5330pt7

Factores de Ameaça: Os factores de degradação mais frequentes são as alterações ao uso do solo
com destruição directa do habitat, sobretudo decorrentes da expansão urbana e agrícola.
Recomendações e Orientações de Gestão: A sua manutenção depende de perturbações, como o
fogo, o pastoreio, e/ ou a desmatação por corte, pelo que não havendo recorrência ao fogo em
períodos mais curtos, deverá promover-se o pastoreio moderado ou o corte de matos/ fogo
controlado para a manutenção dos matos camefíticos calcícolas, as medidas de gestão deverão ser
revistas à luz do exposto. Outras medidas de gestão importantes a considerar para conservação do
presente habitat, são: a adopção de práticas de pastoreio específicas, condicionamento à
mobilização do solo, a expansão do uso agrícola, o condicionamento das construções de
infraestruturas, o condicionamento da expansão urbano-turística e as desmatações selectivas.
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Distribuição Geográfica:

Figura 33 | Mapa de localização do Habitat 5530pt7. Barril, Praias de S. Lourenço, Rib. Ilhas,
Orelheira, Empa e da Foz do Lizandro e Valbom. (Sem escala)
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5.1.13.

Habitat 6210 - Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário
(*importantes habitats de orquídeas)

Caracterização: O habitat compõe-se de arrelvados vivazes calcícolas, heliófilos densos e xerófilos,
frequentemente ricos em orquídeas. Os mosaicos de vegetação mais frequentes são a vegetação
serial dos azinhais calcícolas e pontualmente dos carvalhais de carvalho-cerquinho, giestais e
comunidades calcícolas arbustivas baixas, bem como comunidades características da orla aos
bosques, prados nitrófilos associados ao pastoreio e comunidades casmofilicas calcícolas. O habitat
poderá ser considerado prioritário se tiver na sua composição espécies de orquídeas.
Área Ocupada pelo Habitat: Os valores das áreas em hectares (ha), na seguinte tabela, foram
calculados através do ficheiro final em formato dwg.

Habitat 6210
Polígono

Área (ha)

Local

1

7,429 Topo da Serra de São Julião

2

0,932 Encosta Sul da Praia de Ribeira de Ilhas

3

2,383 Encosta Sul da Praia de Ribeira de Ilhas

Total

10,744
Tabela 13 | Valores das Áreas (hectares) do Habitat 6210

Factores de Ameaça: Os factores de ameaça que poderão degradar o habitat são a presença de fogos
com ciclos de recorrência muito curtos, o pastoreio excessivo e a nitrofilização por gado bovino.
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Travar a sucessão ecológica.
b) Utilização de fogo controlado.
c) Manutenção do pastoreio extensivo por gado ovino.
d) Condicionar o pastoreio por bovinos e a localização dos currais, que poderão levar a uma
excessiva nitrofilização do solo e à consequente transformação dos prados vivazes naturais
em cardais.
e) A gestão pelo fogo controlado deverá atender à periodicidade, que não deve ser inferior a 15
anos.
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Distribuição Geográfica:

Figura 34 | Mapa de localização do Habitat 6210. Praia de Rib. Ilhas e Valbom. (Sem escala)
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5.1.14.

Habitat 6220* - Subestepes de Gramíneas e Anuais (Habitat prioritário)

Caracterização: Comunidades herbáceas dominadas por gramíneas anuais e/ou perenes submetidas
a uma pressão variável de pastoreio.
Distribuição Geográfica: Delimitado na zona limite entre a área do Sitio e a restantes área do
concelho de Mafra, a verificar na fase de monitorização.

Figura 35 | Mapa de localização do Habitat 6220* (Sem escala)

Factores de Ameaça: A verificar em fase de monitorização aquando identificados os vários subtipos.
Recomendações e Orientações de gestão: A referir em fase de monitorização aquando da
identificação dos vários subtipos.
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5.1.15.

Habitat 92D0pt1 - Galerias e Matos Ribeirinhos Meridionais

Caraterização: Consoante as condições ambientais dominantes, este habitat pode ser dominado por
Nerium oleander, Fluggea tinctoria e/ou diversas espécies do género Tamarix sp. pl..
A presente comunidade caracteriza-se por matagais ou micro-bosques associados a águas doces ou
pouco salobras dominadas por Nerium oleander, Tamarix africana, T. gallica ou T. mascatensis. O
habitat preferencial destas comunidades é o leito rochoso ou arenoso de rios e ribeiros sem água
corrente durante um período do ano. O habitat apresenta alguma variabilidade em termos de
dominância, o Nerium oleander tende a ser dominante nos leitos rochosos, enquanto a Tamarix sp.
pl. domina a medida que a proporção de

aterial aluvio ar o su strato au e ta. Em ambientes

ripários de carácter menos torrencial, podem ocorrem em mosaico com vegetação ribeirinha, como
sejam amiais e freixiais (habitat 91E0), juncais (habitat 6420) e comunidades herbáceas próprias de
rios mediterrânicos (habitats 3250, 3270, 3280, 3290). Este tipo de habitat encontra-se presente na
Freguesia da Encarnação.
Área Ocupada pelo Habitat: Os valores das áreas em hectares (ha), na seguinte tabela, foram
calculados através do ficheiro final em formato dwg.
Habitat 92D0pt1
Polígono

Área (ha)
1

Total

Local

26116,3314 Zona ribeirinha junto à Praia de São Lourenço
26116,3314
Tabela 14 | Valores das Áreas (hectares) do Habitat 92D0pt1

Factores de Ameaça: Os factores de degradação mais frequentes são as alterações ao regime
hidrológico nas linhas de água, nomeadamente nível e caudal, a limpeza desregrada dos cursos de
água e a poluição por efluentes não tratados.
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Condicionar a instalação de estruturas hidráulicas.
b) Promover o ordenamento integrado das massas de água.
c) Condicionar as práticas de limpeza dos cursos de água em áreas ocupadas pelo habitat.
d) Controlar o despejo de efluentes não tratados.
e) Incrementar a qualidade e extensão do tratamento de efluentes urbanos, agrícolas e industriais.
f)

Condicionar a expansão urbano-turística.

g) Divulgar a importância do habitat para a conservação.
h) Salvaguardar o pastoreio;
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i)

Ordenar as acessibilidades.

Distribuição Geográfica:

Figura 36 | Mapa de localização do Habitat 92D0pt1. Praia de S. Lourenço. (Sem escala)
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5.1.16.

Avaliação dos Habitats Naturais e Seminaturais

De acordo com a análise e identificação dos habitats naturais e seminaturais constantes no Anexo I
da Directiva Habitats, pretende-se uma cartografia de valorização ecológica que engloba a área da
Rede Natura, no concelho de Mafra. A informação relativa à localização dos habitats naturais e
seminaturais, possibilitou a divisão do território em quatro classes de valor ecológico:
Na classe 1, valor excepcional foram incluídos como prioritários para conservação os
locais onde ocorrem os habitats incluídos nos habitats: Lagunas costeiras de águas pouco
salgadas ou salobras (1150pt1*), Dunas fixas com vegetação herbácea

du as i ze tas

(2130*), Dunas Litorais com Juniperus spp (2250pt1*) e Subestepes de gramíneas e anuais
(6220*).
Na classe 2,

valor

uito elevado , encontram-se incluídos os habitats considerados

especiais para conservação: Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré
(1210), Arribas com a vegetação das costas mediterrânicas com Limonium spp. e Armeria sp.
Pl. Endémicas (1240), Dunas móveis embrionárias (2110), Dunas móveis do cordão dunar
com Ammophila arenaria

Du as Bra as

(2120), Charnecas secas europeias (4030pt1),

Zimbrais-Carrascais de Juniperus turbinata subsp. turbinata sobre calcários (5210pt2), Matos
termomediterrânicos pré-desérticos (5330pt5), Matos termomediterrânicos pré-desérticos
(5330pt7) e Galerias e Matos Ribeirinhos Meridionais (92D0pt1).
A classe 3, valor elevado , corresponde aos habitats naturais, aos quais não é atribuído
nenhum valor ecológico, como é o caso do Habitat Prados secos seminaturais e fácies
arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) (6210). Esta valoração deve-se ao
facto do habitat ser considerado importante aquando a presença de orquídeas.
Na classe 4, valor não significativo , foram incluídos os habitats que não são considerados
especiais para conservação, e que não se encontram incluídos no Anexo I da Directiva
Habitats 92/43/CEE.
De acordo com as quatro classes de Valoração Ecológica dos Habitats Naturais presentes na área
classificada e segundo a tabela seguinte, foi elaborada a Carta de Valoração Ecológica dos Habitats
Naturais, à escala 1:50.000, anexa ao presente relatório. De referir que a classe de valor não
significativo não está cartografada, uma vez que não determina alterações relevantes do ponto de
vista da gestão do território. Esta carta deverá ser rectificada na fase de monitorização do PDM.
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Valor do Habitat

Habitats Naturais e Seminaturais
1150pt1* – Lagunas costeiras de águas pouco salgadas ou salobras
2130* – Dunas fixas co

Excepcional

vegetação her ácea Dunas Cinzentas

2250pt1* – Dunas Litorais com Juniperus spp.
6220* – Subestepes de gramíneas e anuais
1210 – Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré
1240 – Arribas com a vegetação das costas mediterrânicas com Limonium spp. e Armeria sp. Pl.
Endémicas
2110 – Dunas móveis embrionárias
2120 – Dunas móveis do cordão dunar com Ammophila arenaria Du as Bra as

Muito Elevado

4030pt1 – Charnecas secas europeias
5210pt2 – Zimbrais-Carrascais de Juniperus turbinata subsp. turbinata sobre calcários
5330pt5 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos (carrascais, espargueirais e matagais afins
basófilos)
5330pt7 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos (matos baixos calcícolas)
92D0pt1 – Galerias e Matos Ribeirinhos Meridionais

Elevado

6210 – Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) (*
importantes habitats de orquídeas)

(*) – Habitat Prioritário
Tabela 15 | Valor dos habitats Naturais e Seminaturais, na área do Sítio da Rede Natura 2000.

Da análise efectuada à Carta de Valoração Ecológica dos Habitats Naturais, verifica-se que em toda a
faixa litoral se encontram os principais locais a conservar, pela sua elevada riqueza em habitats
naturais de caracter prioritário.
Como áreas de valor excepcional, destacam-se os habitats prioritários como sejam as dunas fixas de
vegetação herbácea e as dunas litorais. Estas áreas, segundo Albuquerque et al (2003:117), são
consideradas de valorização máxima numa área geográfica, não implicando directamente a
atribuição de um estatuto máximo de protecção. Segundo o mesmo autor, a atribuição do estatuto
máximo de protecção, depende da sensibilidade7 desses valores relativamente a determinados tipos
de uso do território e da existência de riscos que o território possa vir a sofrer. As áreas de valor
ecológico muito elevado representam a maioria no concelho de Mafra, localizadas em zonas
bastante ameaçadas pelas actividades humanas. Relativamente às áreas de valor ecológico elevado
estas são diminutas, correspondendo a locais potenciais para o desenvolvimento de Prados Secos
Seminaturais e Fácies Arbustivas em Substrato Calcário, habitat prioritário aquando a presença de
orquídeas.

7

A sensibilidade de um habitat ou de uma espécie pode ser definida como a intensidade da resposta (favorável ou desfavorável para a sua

conservação) a certo tipo de intervenção no meio.
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Figura 37 | Carta de Valoração Ecológica dos Habitats Naturais, na área da Sítio da Rede Natura 2000 (Sem escala)
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5.2.

ESPÉCIES DA FLORA

No âmbito da conservação dos valores florísticos, destaca-se a importância para a preservação das
espécies vegetais que apresentem características especiais, pela sua raridade ou por se encontrarem
em perigo de extinção.
A abordagem desenvolvida no presente ponto pretende identificar os valores florísticos mais
relevantes do ponto de vista da conservação das espécies, designadamente as que carecem de
medidas de conservação ou sujeitas a algum tipo de ameaça, e apresentar algumas recomendações e
orientações a considerar na revisão do PDM de Mafra.

5.2.1.

Notas Metodológicas

Durante os trabalhos de campo não foram verificadas todas as espécies florísticas identificadas e
localizadas pelo ICNF, com interesse para a protecção no âmbito da Directiva Europeia relativa à
conservação da flora. O facto do trabalho de campo para a verificação in loco das espécies não ter
coincidido com a sua época de floração, condicionou a sua confirmação, pelo que deverá ser
realizado este trabalho na fase de monitorização do PDM.
Foram também elencadas outras espécies de interesse ou de raridade nacional ou municipal, sendo
que a sua análise detalhada deve ser realizada na fase de monitorização do PDM.
De seguida apresenta-se a listagem das espécies de conservação prioritária presentes e potenciais na
área do Sítio da Rede Natura 2000 e identificadas pelo ICNF, conforme a tabela 16, assim como as
espécies da flora vascular de interesse ou raridade nacional ou municipal, segundo a tabela 17.
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Classificação

Nome comum

Nome científico

Estatuto de
conservação

Distribuição
global

VU

End

cravo-romano

Armeria pseudoarmeria

Feto-de-folhade-hera

Asplenium hemionitis

cravina-brava

Dianthus cintranus ssp.
cintranus

VU

cravinha

Herniaria marítima

VU

assembleiasbravas

Iberis procumbens ssp.
microcarpa
Iris lusitanica

Cocleária-menor

Endemismos

Directiva
Habitats

Ocorrência

B-II

Potencial

B-IV

Potencial

End

B-II e B-IV

Existente

End

B-II e B-IV

Existente

B-II e B-IV

Existente

B-V

Potencial

------------------ --------------------

------------------ ------------------------------------- --------------------

*Jonopsidium acaule

VU

End

B-II e B-IV

Existente

Juncus valvatus

VU

End

B-II e B-IV

Potencial

Limonium dodartii ssp.
lusitanicum

VU

End

B-II e B-IV

Existente

Limonium multiflorum

VU

End

B-II e B-IV

Existente

B-II e B-IV

Existente

B-V

Potencial

B-IV

Potencial

B-V

Potencial

B-II e B-IV

Existente

B-IV

Potencial

miosótis-daspraias

Omphalodes kuzinskyanae

gilbardeira

Ruscus aculeatus

quaresma-desintra

Saxifraga cintrana
Scrophularia sublyrata
Silene longicilia

Em Perígo de
Extinção
------------------ ------------------------------------- ------------------------------------- -------------------Espécie em
Perigo de
End
extinção
------------------ -------------------VU

tomilho-peludo

Thymus vilosus ssp. villosus

tojo-gatunha

Ulex densus

VU

End

B-V

Potencial

Verbasco-deflores-grossas

Verbascum litigiosum

VU

End

B-II e B-IV

Existente

(*) – Espécie Prioritária
Tabela 16 | Espécies de conservação prioritária, na área do Sítio da Rede Natura 2000.
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Classificação

Nome comum
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Anagallis sp.

Estatuto de
conservação

------------------Ammophila arenaria ssp.
-----------------arundinacea
-Antirrhinum cirrhigerum
------------------Armeria pugens ssp. major ------------------Armeria welwitschii ssp.
-----------------raíz-divina
cinerea
-Arundo donax
-----------------cana
-Asparagus acutifolius
------------------Asparagus albus
------------------Asparagus aphyllus
-----------------Espargo-bravo
-Atriplex sp.
------------------Beta maritima
------------------Brachypodium sp.
-----------------braquipódio
-Cakile maritima
-----------------ssp.maritima
-Calamintha sylvativa
-----------------calamita-brava
-Calendula incana
------------------Calluna vulgaris L.
-----------------torga
-Calystegia soldanella
------------------Carlina corymbosa
-----------------Cardo
-Centaurium erythraea ssp. -----------------fel-da-terra
grandiflorum
-Chamaerops humilis L.
------------------Cistus crispus L.
roselha-----------------pequena
-Cistus ladanífer L.
------------------Cistus monspeliensis L.
------------------SanganhoCistus salvifolius L.
-----------------mouro
-Corema album
------------------Coronilla glauca
------------------Coronilla juncea
------------------Crithmum maritimum
------------------granza-daCrucianella maritima
-----------------praia
-morrião

Flora
Vascular

Nome científico

Distribuição
global
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OcidentalMediterrânicas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Directiva
Habitats
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocorrência

Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Existente
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
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Nome comum

Flora
Vascular

------------------Dactylis marina
------------------Daphne gnidium
-----------------trovisco-fêmea
-Daucus holophilus
------------------Elytrigia juncea ssp. juncea ------------------Ephedra fragilis
------------------Erica carnea L.
------------------Erica umbellata L.
-----------------queiró
-cardo-----------------marítimo
-Eryngium maritimum
Euphorbia paralias
------------------Euphorbia peplis
------------------Ficus carica
-----------------Figueira
-Fluggea tinctoria
------------------Frankenia hirsuta
-----------------rasteira
-Glaucium flavum
------------------Helichrysum decubens
------------------perpétua-de- Helichrysum italicum ssp.
-----------------folha-estrita Picardii
-Herniaria ciliolata
------------------Hirschefeldia incana
------------------Holoschoenus romanus
-----------------ssp. Australis
-Honkenia peploides
------------------Inula crithmoides
------------------Jasminum fruticans
------------------Juncus sp.
-----------------junco
-Juniperus turbinata subsp. -----------------Sabina-daTurbinata
praia
-Lagurus ovatus
-----------------rabo-de-lebre
-Lavatera cretica
------------------lentilha-deLemna minor
-----------------água
-Limonium laxiusculum
------------------panasco

Nome científico

Estatuto de
conservação

Classificação

Dactylis glomerata

| Departamento de Urbanismo, Obras Municipais e Ambiente | DPTGU

Distribuição
global
--------------------------------------Mediterrânica
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Directiva
Habitats
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocorrência

Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
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Classificação

Nome comum

Estatuto de
conservação

Nome científico

------------------Limonium plurisquamatum ------------------Limonium virgatum
------------------Lobularia maritima
------------------Lotus creticus
------------------Lythrum junceum
------------------Medicago marina
------------------Myrtus communis
------------------Nerium oleander L.
------------------Olea europaea
-----------------ssp.sylvestris
-Osyris alba
------------------Osyris lanceolata
------------------Othantus maritimus
------------------Pancratium maritimum
------------------Paspalum paspalodes
------------------Phillyrea angustifolia
------------------Phillyrea latifolia
------------------Phillyrea media
------------------Phlomis purpurea
------------------Pinus pinaster ssp.
-----------------atlantica
-Pinus pinea L.
------------------Pistacia lentiscus
------------------Pistacia terebinthus
------------------Plantago coronopus
------------------Polygonum persicaria
------------------Quercus cocifera ssp.
-----------------coccífera
-Quercus x media
------------------Rhamnus alaternus
------------------Rhamnus oleoides ssp.
-----------------oleoides
-Limonium ovalifolium

Escudinha

Luzerna-daspraias
murta

zambujeiro

Flora
Vascular

Graminhão
Lentiscobastardo

aroeira

guiabelha
Ervapessegueira
carrasco

aderno
Flora
Vascular

60 | 175

Espinheiropreto

Distribuição
global
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mediterrânica
-------------------Mediterrânicas
Macaronésicas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OcidentalMediterrânicas
Mediterrânica
----------------------------------------------------------------------------Mediterrânica
----------------------------------------------------------

Directiva
Habitats
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocorrência

Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
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Classificação

Nome comum

silva-comum
Salgueiro

Nome científico
Rubia peregrina ssp.
longifolia
Rubus ulmifolius
Salix sp.
Salsola kali ssp. kali

Erva-pinheira

sedum sediforme
Silene obtusifolia
Silene rothmaleri

salsaparrilha
erva-moura

Smilax aspera
Solanum nigrim
Spergularia australis
Spergularia rupicola

tamargueira

Tamarix africana
Teucrium fruticans
Trifolium angustifolium

trevo-amarelo

Trifolium campestre

trevo-branco

Trifolium repens

Tojo-gatunho

Ulex densus
Ulex minor L.

cebola-albarrã

Urginea maritima
Verbascum virgatum

folhado
pervinca

Viburnum tinus L.
Vinca sp.

Estatuto de
conservação
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distribuição
global
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mediterrânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OcidentalMediterrânicas

Directiva
Habitats
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocorrência

Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial

Tabela 17 | Espécies da flora vascular potenciais na área do Sítio da Rede Natura 2000.
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5.2.2.

Armeria pseudoarmeria (Murray) Mansfeld

Figura 38 | Exemplares de armeria pseudoarmeria na arriba de São Julião (Jan. 2013)

Habitat: Espécie calcífuga, que ocorre em solos derivados de rochas ígneas granulares do complexo
vulcânico da região de Lisboa. Coloniza rebordos rochosos e o flanco superior de arribas, rechãs
empobrecidos de vegetação lenhosa e afloramentos rochosos cumeeiros. Revela comportamento de
colonizador pós-perturbação, mas não possui características típicas das espécies invasoras.
Distribuição Geográfica: Na faixa da Rede Natura 2000, o presente endemismo lusitana foi
identificado em trabalho de campo, e poderá corresponder com as áreas do habitat 1240.
Estatuto de Conservação: Espécie Vulnerável.
Estatuto de Protecção:
a) Anexo II e IV da Directiva Habitats.
b) Anexo I da Convenção de Berna.
Factores de Ameaça: Os factores de ameaça mais relevantes para esta espécie, são nomeadamente,
a destruição dos indivíduos por mobilização do solo, a competição com o Carboprotus edulis L.
(chorão) limitando o crescimento dos exemplares e possível exploração dos escapos florais para
comercialização ou fins ornamentais.
Recomendações e Orientações de Gestão: Reforçar a vigilância dos núcleos populacionais, e nas
áreas mais importantes para a espécie, deverá realizar-se a remoção de Carpobrotus edulis L.
(chorão).
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5.2.3.

Asplenium hemionitis L. (Feto-de-Folha-de-Hera)

Habitat: A presente espécie apresente caracter ombrófilo. Habita em locais húmidos e sombrios,
muros de pedra seca e taludes muito inclinados.

Figura 39 | Asplenium heminiotis (Fonte: http://www.flora-on.pt/)

Distribuição Geográfica: Esta espécie poderá ocorrer na área da Rede Natura 2000, em locais junto
aos muros de pedra seca sobre vegetação densa.
Estatuto de Conservação: Espécie Vulnerável
Estatuto de Protecção:
Anexo I da Convenção de Berna (Convenção Relativa à Conservação da Vida Selvagem e do
Meio Natural da Europa, 1979).
Anexo IV da Directiva Habitats.
Factores de Ameaça:
a) Limpeza da vegetação ripícola em muros e taludes, que podem levar à remoção de
exemplares destes fetos ou expô-los excessivamente à luz solar.
b) Remoção da vegetação adjacente aos núcleos populacionais.
c) Escassez populacional, o feto-de-hera apresenta ppopulações tão pequenas que tal fato é
uma ameça só por si.
Recomendações e Orientações de Gestão: Sensibilização da população, dos proprietários e
profissionais que lidam com os jardins e outras áreas potenciais de ocorrência da espécie para a sua
raridade e valor de conservação, bem como informação relativa à sua morfologia que facilite a sua
identificação. Condicionamento da substituição dos muros de pedra seca por muros de alvenaria.
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5.2.4.

Dianthus cintranus subsp. Cintranus

Habitat: Espécie calcífuga que habita em fendas dos rochedos, e exclusiva de solos derivados de
sienitos ou granitos.

Figura 40 | Dianthus cintranus subsp. cintranus (Fonte: PNSC. Relatório)

Distribuição geográfica: Na Rede Natura 2000, o presente endemismo lusitano não foi identificada
no Sítio Sintra -Cascais. No entanto, considera-se a possibilidade de ocorrência da presente espécie,
para a totalidade desta área.
Embora não se tenha verificado a presença de exemplares, torna-se importante caracterizar a
espécie, para que em fase de avaliação e monitorização seja possível a sua identificação.
Estatuto de Conservação: Espécie Vulnerável.
Estatuto de Protecção: Anexo II e IV da Directiva Habitats
Factores de Ameaça:
a) Expansão urbana.
b) Pisoteio.
c) Expansão de espécies exóticas infestantes, com relevo para Carboprotus edulis L. (chorão).
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Interdição da circulação de viaturas fora de estradas e caminhos existentes.
b) Implementar programas de controlo de Carpobrotus edulis L. nas áreas de ocorrência mais
importantes.
c) Proceder à cartografia pormenorizada das populações existentes.
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5.2.5.

Herniaria marítima Link. (Cravinha)

Habitat: Areias e dunas marítimas. Dunas fixas com vegetação herbácea (dunas cinzentas), dunas
móveis embrionárias e praias de areia.

Figura 41 | Herniaria marítima L. (Fonte: http://www.spbotanica.pt/pmes/pmes10.html)

Distribuição Geográfica: Endemismo Lusitano, exclusivo no Centro-Oeste olissiponense.
Na faixa da Rede Natura 2000, a presente espécie foi identificada pelo ICNF, na Arriba norte da Serra
de São Julião, conforme a Figura 41, e na praia e arriba norte da Foz do Lizandro. No entanto, esta
espécie não foi encontrada durante os trabalhos de campo, devido ao facto desses trabalhos terem
ocorrido de Outubro a Dezembro e a época de floração desta espécie ser de Maio a Agosto.

Figura 42 | Mapa de localização da espécie Herniaria marítima, na Arriba da Foz do Lizandro.

Estatuto de Conservação: Espécie Vulnerável.
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Estatuto de Protecção:
a) Anexo II e IV da Directiva Habitats.
b) Anexo I da Convenção de Berna.
Factores de Ameaça: Os factores de ameaça mais relevantes para esta espécie são nomeadamente, a
expansão urbana, o pisoteio e a expansão de espécies exóticas infestantes, com relevo para
Carboprotus edulis L. (chorão).
Recomendações e Orientações de Gestão: Integração das áreas de ocorrência em zonas de
construção interdita, bem como, interdição da circulação de viaturas fora de estradas e caminhos
existentes.
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5.2.6.

Iberis procumbens subsp. microcarpa (Assembleias-bravas)

Habitat: Areias estabilizadas e dunas consolidadas. Presente nas encostas calcárias.

Figura 43 | Iberis procumbens subsp. microcarpa (Fonte: http://www.flora-on.pt/)

Distribuição Geográfica: Na Rede Natura 2000, o presente endemismo não foi identificado nos
trabalhos de campo, no entanto, considera-se importante caracterizá-la para
que em fase de monitorização seja mais fácil a confirmação da sua
ocorrência.

Figura 44 | Presença de Iberis procumbens subsp.microcarpa, na Serra de São Julião

Estatuto de conservação: Espécie Vulnerável e rara.
Estatuto de protecção: Anexo II e IV da Directiva Habitats.
Factores de Ameaça: Os factores de ameaça mais relevantes para esta espécie são nomeadamente, a
expansão urbana, o pisoteio, a abertura de novas vias de acesso às praias e também a expansão de
espécies exóticas invasoras como o chorão e a acácia.
Recomendações e Orientações de Gestão: Integração das áreas ocorrência das espécies em áreas
em que a construção é interdita, a interdição da circulação de viaturas fora de estradas e caminhos e
o controlo do pisoteio.
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5.2.7.

Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.* (Cocleária-menor) (Espécie Prioritária)

Habitat: Dunas consolidadas com vegetação esclerófita e plataformas atingidas por salsugem, habitat
de onde, provavelmente, esta espécie é originária. Secundariamente ocupa sítios secos ou arenosos
em locais situados a alguma distância da linha de costa. Ocorre frequentemente ao longo dos
caminhos, sendo beneficiada pela regressão dos matos.

Figura 45 | Jonopsidium acaule* (Fonte: http://www.spbotanica.pt/pmes/pmes2.html )

Distribuição geográfica: Endemismo lusitano, cultivado em jardins e naturalizado em alguns locais do
Sul da Europa. Na área do Sitio Sintra -Cascais ocorre na Praia e Serra de São Julião, na Praia da Foz
do Lizandro e na Praia do Sul.

Figura 46 | Presença de Jonopsidium acaule*e, na Serra de São Julião
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No entanto, esta espécie não foi encontrada durante os trabalhos de campo, o que se justifica pelo
facto dos trabalhos de verificação da sua ocorrência terem decorrido antes da ápoca de floração da
espécie que é de Fevereiro a Abril. Refere-se que esta espécie tem uma dimensão muito reduzida o
que também não facilita a sua identificação, germina em Novembro/Dezembro e floresce de
Fevereiro/Abril, sendo esta a melhor altura para a identificar pois as suas flores são muito
características.
Estatuto de conservação: Espécie Vulnerável
Estatuto de protecção:
a) Anexo II e IV da Directiva Habitats, como espécie prioritário
b) Anexo I da Convenção de Berna.
Factores de Ameaça: A sucessão ecológica poderá conduzir ao seu desaparecimento
Recomendações e Orientações de Gestão: Destacam-se como principais medidas de gestão o
controlo da edificação no litoral, a conservar o cordão dunar e a interdição da florestação com
eucaliptos na área de ocorrência. Também controlar os níveis moderados de pisoteio, ou seja a
utilização pedonal dos caminhos parece favorecer a ocorrência da espécie, bem como a alimentação
herbívora por parte de coelhos e lebres, na medida em que condiciona a sucessão ecológica, isto é o
desenvolvimento dos matos.
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5.2.8.

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco

Habitat: Plataformas atingidas por salsugem e arribas calcárias.
Distribuição Geográfica: Endemismo lusitano presente no Centro-Oeste Olissiponense.
No sítio Sintra - Cascais, a área de ocorrência potencial desta espécie poderá
oi idir o

o ha itat Fal sias o

Limonium spp. e d

vegetaç o das e ostas

editerr

i as o

i os . No Município de Mafra pode ocorrer na Praia e Serra

de São Julião, na Praia da Foz do Lizandro e Praia do Sul (Figura 45).
No entanto, esta espécie não foi encontrada durante os trabalhos de campo, dado
que os estes se realizaram de Outubro a Dezembro e a época de floração da
presente espécie é de Abril a Junho.

Figura 47 | Mapa de localização de Limonium dodartii subsp. Lusitanicum, no Sítio da Rede Natura 2000.

Estatuto de Conservação: Espécie Vulnerável com atribuição de estatuto de ameaça no âmbito do
Livro Vermelho das Plantas Vasculares de Portugal.
Estatuto de Protecção: Anexos II e IV da Directiva Habitats.
Factores de Ameaça: Pisoteio, erosão subsequente ao desaparecimento da vegetação das arribas.
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Prote ç o i te sa ao ha itat Fal sias o
Limonium spp. e d

vegetaç o das e ostas

editerr

i os o

i os .

b) Controlo de pisoteio e interdição da abertura de novos caminhos e à prática de desportos
radicais nas arribas, sobretudo a escalada.
c) Promover a divulgação de estudos de clarificação taxonómica.
d) Delimitar trilhos pedonais mais utilizados durante a época balnear.
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5.2.9.

Limonium multiflorum Erben

Habitat: Planta perene com floração de Julho a Setembro. Ocorre em arribas rochosas de calcário
margoso.

Figura 48 | Exemplar de Limonium multiflorum. Arriba de São Julião (Jan. 2013)

Distribuição Geográfica: Endemismo lusitano presente no Centro-Oeste Olissiponense. No sítio
Sintra - Cas ais a sua rea de o orr

ia pote ial poder

oi idir o

vegetação das encostas mediterrânicas com Limonium spp. e d

o ha itat

4

Fal sias o

i os . Na área do Município de

Mafra poderá ocorrer na Arriba e Praia dos Coxos, Praia da Calada e em toda a área onde ocorre o
habitat 1240. A presente espécie foi confirmada na área de ocorrência do habitat 1240, na arriba de
São Julião (Carvoeira).

Figura 49 | Carta de localização de Limonium multiflorum

Estatuto de Conservação: Espécie Vulnerável
Estatuto de Protecção: Anexos B-II e B-IV da Directiva Habitats.
Factores de Ameaça: O factor de ameaça mais problemático é o pisoteio.
Recomendações e Orientações de gestão: Divulgar estudos científicos e delimitar os trilhos pedonais
mais utilizados durante a época balnear.
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5.2.10.

Juncus valvatus Link.

Habitat: Aparecem sobretudo em locais com solos húmidos ou encharcados.

Figura 50 | Juncus valvatus Link. (Fonte: www.biodiversity4all.org)

Distribuição Geográfica: Endemismo lusitânico.
Na área do Sitio Sintra -Cascais, relativa ao Município de Mafra, ocorre na proximidade com as linhas
de água, zonas húmidas e charcos sob solos calcários.
Estatuto de Conservação: Vulnerável
Estatuto de Protecção: Anexo II e IV da Directiva Habitats, como espécie prioritário
Factores de Ameaça: Alteração do seu habitat preferencial – solos húmidos/cursos de água.
Recomendações e Orientações de Gestão: Considerando o habitat de ocorrência de Juncus valvatus,
poderá ser considerada a integração com zonas ripícolas em áreas de estatuto de protecção elevado
como uma medida suficiente para garantir a conservação da espécie.
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5.2.11.

Omphalodes kuzinskyanae Willk. (Miosótis-das-praias)

Habitat: O presente habitat ocorre principalmente nos topos das arribas costeiras, em solos
arenosos, derivados de calcários, ou de rochas ígneas (sienitos e granitos) e também em sistemas
dunares modernos.

Figura 51 | Omphalodes kuzinskyanae (Fonte: ICNF)

Distribuição Geográfica: Endemismo lusitano.
No sítio Sintra -Cascais poderá ocorrer nas arribas costeiras de São Julião até à Ericeira.
Estatuto de Conservação: Espécie em Perigo de Extinção
Estatuto de Protecção:
a) Anexos II e IV da Directiva habitats.
b) Anexo I da Convenção de Berna.
Factores de Ameaça: A construção no litoral é determinante para a redução da área ocupada pela
espécie.
A frequência de turistas em alguns locais, constitui o principal factor de ameaça para a regressão da
espécie.
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Cumprir integralmente as medidas de conservação constantes no Plano de Ordenamento do
Parque Natural de Sintra - Cascais, em especial a interdição da edificação em habitats da
espécie e a análise criteriosa de projectos florestais.
b) Promover a remoção de Carpobrotus edulis L. onde este factor possa constituir uma ameaça.
c) Recuperar a qualidade do habitat igualmente em torno dos núcleos populacionais, alargando
a área dos nichos de regeneração e aumentando a taxa de germinação.
d) Fundar novos núcleos populacionais em locais seguros e com qualidade ecológica, a partir de
sementes produzidas em viveiro.
e) Manutenção da classificação das áreas de ocorrência e áreas adjacentes como áreas Non
Aedificanti, sendo necessário o ordenamento de actividades de ar livre e de todo-o-terreno
como forma de prevenir situações de pisoteio.
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5.2.12.

Silene longicilia (Brot.) Otth.

Habitat: Espécie que poderá ocorrer numa ampla gama de habitats, preferencialmente, em zonas de
matos esparsos.
Distribuição Geográfica: Endemismo lusitano.
Na restante área do concelho, a presente espécie da flora ocorre nas zonas de Casais de São
Lourenço, Paços de Ilhas, Ericeira e Carvoeira, bem como em zonas mais abundantes em solos
derivados de calcários.
Estatuto de Conservação: Espécie em Perigo de Extinção e Espécie Rara.
Estatuto de Protecção: Anexos II e IV da Directiva Habitats.
Factores de Ameaça: Pouco significativos. Colheita de exemplares em floração, expansão urbana e
pisoteio.
Recomendações e Orientações de Gestão: Manutenção da classificação das áreas de ocorrência e
áreas adjacentes como áreas Non aedificantii. Ordenamento de actividades de ar-livre e de todo-oterreno, como forma de prevenir situações de pisoteio, sobretudo na zona da Ericeira.
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5.2.13.

Verbascum litigiosum Samp. (Verbasco-de-flores-grossas)

Habitat: Areias marítimas estabilizadas e dunas consolidadas.

Figura 52 | Verbascum litigiosum., presente nas dunas da Praia da Foz do Lizandro. (Jul.2012)

Distribuição Geográfica: Na área do Sitio relativa ao concelho de Mafra, o presente endemismo
ocorre nas dunas e arribas da praia da Foz do Lizandro. Embora a sua época de floração ocorra entre
Maio a Julho, foi possível identificar a presente espécie, durante os trabalhos de campo.

Figura 53 |Carta de distribuição da espécie Verbascum litigiosum.

Estatuto de Conservação: Espécie Vulnerável e ameaçada segundo o Livro Vermelho das Plantas de
Portugal.
Estatuto de Protecção: Anexos II e IV da Directiva Habitats.
Factores de Ameaça: Alteração e perturbação do habitat por expansão urbana, turística e actividades
agrícolas, bem como pela erosão e pisoteio em áreas dunares.
Recomendações e Orientações de gestão:
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a) Divulgar estudos de biologia populacional e de reprodução.
b) Condicionar a alteração do uso do solo.
c) Controlar a pressão urbano-turística nos locais de ocorrência.
d) Controlar o pisoteio e a erosão dos sistemas dunares, nomeadamente das situadas sobre
arribas.
e) Repovoar em áreas similares às de ocorrência, após a remoção das ameaças identificadas.
f)

Interditar a extracção de areias.

g) Ordenar actividades de ar-livre e de todo-o-terreno, como forma de prevenir situações de
pisoteio.
h) Proibição da abertura de novas estradas e caminhos nas áreas de ocorrência.
i)
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5.2.14.

Avaliação florística

De modo a dar cumprimento aos objectivos definidos pela Directiva n.º 92/43/CEE - Directiva
Habitats – é necessário proceder-se à definição de critérios de valorização, que permitam discriminar
a flora, no Sítio Sintra - Cascais, as populações das espécies cuja conservação assume prioridade.
A identificação da taxa mais importante do ponto de vista da conservação, no Sítio Sintra - Cascais,
relativa à área do concelho de Mafra, permite traduzir a informação geográfica existente numa
cartografia de valor botânico. Com base nesta cartografia, a área do Sítio foi dividida em quatro
classes de valor florístico, de acordo com os seguintes critérios:
Critério 1 - Áreas de Valor Florístico Excepcional , correspondendo às áreas onde ocorrem
populações de espécies que, em território continental, se encontram em Perigo de Extinção
ou em Perigo Crítico de Extinção, como o Omphalodes kuzinskyanae (miosótis-das-praias).
Critério 2 – Áreas de Valor Florístico Muito Elevado , correspondendo às áreas onde
ocorrem espécies cujas populações em território continental apresentam um estatuto de
a eaça i ferior a Em Perigo . á i lus o esta ategoria est e

o for idade o

o Livro

Vermelho das Plantas Vasculares de Portugal. Inclui ainda a generalidade das espécies
constantes do Anexo II da Directiva 92/43/CEE. As espécies presentes na área do Sítio da
Rede Natura 2000, incluídas nesta classe são: Dianthus cintranus subsp. cintranus, Herniaria
maritima, Limonium dodartii subsp. lusitanicum, Limonium multiflorum e Verbascum
litigiosum.
Critério 3 – Áreas de Valor Florístico Elevado , correspondendo às áreas onde ocorrem
espécies endémicas do continente, relativamente às quais, de acordo com a avaliação mais
recente, existe indicação segura de que não será atribuído estatuto de ameaça no âmbito do
Livro Vermelho da Flora Vascular de Portugal. No entanto, estas espécies poderão estar
incluídas no Anexo II da Directiva 92/43/CEE, razão pela qual o Estado Português está
obrigado à conservação das populações existentes no Sítio da Rede Natura 2000. Esta classe
inclui as populações de Jonopsidium acaule*.
Critério 4 – Áreas de Valor Florístico Não Significativo , inclui as populações de espécies
não incluídas nas classes anteriores, designadamente espécies sem estatuto de ameaça em
Portugal e que não se encontram incluídas no Anexo II da Directiva 92/43/CEE.
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Valor Florístico
Excepcional

Espécie
Omphalodes kuzinskyanae
Dianthus cintranus subsp. cintranus
Herniaria marítima

Muito Elevado

Limonium dodartii ssp. lusitanicum
Limonium multiflorum
Verbascum litigiosum

Elevado

Jonopsidium acaule*

Tabela 18 | Valoração florística das espécies de conservação prioritária, no Sítio da Rede Natura 2000.

De acordo com estas quatro classes são apresentados na figura 52 os Valores Florísticos para o Sítio
da Rede Natura 2000, no município de Mafra. Nesta figura, a classe de Valor não significativo não se
encontra representada, uma vez que não determina alterações relevantes do ponto de vista da
gestão do território.
Importa referir, que a Carta de Valor Florístico deverá ser realizada na fase de monitorização do
PDM, após a verificação in loco das espécies faunísticas.
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Figura 54 | Carta de Valor Florístico, na área da Rede Natura 2000 (sem escala).
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5.3.

ESPÉCIES DA FAUNA

A diversidade faunística encontra-se relacionada com a extensão, a qualidade e biodiversidade dos
biótipos existentes.
A proximidade com a costa litoral atlântica e a presença de várias linhas de água que desaguam junto
ao mar, funcionam como zonas de estadia para várias espécies da avifauna de nidificação ripícola.
As zoocenoses do Sítio Sintra -Cascais, apresentam características particulares e de sensibilidade.
Salienta-se a presença de habitats com valor ecológico importantes, caso da extensa linha de costa,
que permitem a ocorrência de inúmeras espécies com interesse para a preservação.
A existência de algumas grutas não exploradas pelo turismo, permite a presença de espécies de
morcegos obrigatória ou facultativamente cavernícolas, algumas das quais apresentam estatuto de
a eaça de E

5.3.1.

Perigo de exti ç o , e

Portugal.

Notas Metodológicas

A caracterização da fauna existente na área do Sítio, relativa a Mafra, teve como principal base de
fundamentação a informação da distribuição das espécies faunísticas segundo o PSRN2000.
A informação recolhida foi complementada com o recurso a elementos bibliográficos disponíveis e
actualizados.
Para as espécies identificadas foram verificados os respectivos estatutos de conservação, de acordo
com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal.
Para a área do Sítio, relativo ao município de Mafra, foi apresentada a informação sobre o elenco
faunístico cartografado no PSRN2000, nomeadamente espécies de fauna listadas no Anexo B-II do DL
n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro.
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5.3.2.

Anfíbios

Nos trabalhos de campo desenvolvidos na área do Sítio, não foi detectada a presença de espécies de
anfíbio. No entanto, face aos locais onde ocorrem algumas das espécies de invertebrados no
PSRN2000, é possível encontrar algumas espécies.
Desta forma, considera-se essencial que seja feita uma listagem de espécies potenciais, apresentadas
nas seguintes fichas de caracterização, para que sirvam de base ao trabalho de campo a desenvolver
em fase de monitorização do PDM.
Classificação
anfíbios

Nome comum

Nome científico

rã-de-focinho-pontiagudo Discoglossus galganoi

Fenologia

Estatuto de
conservação

Directiva
Habitats

Ocorrência

Res/EndIb

NT

B-II; B-IV

Potencial

Tabela 19 | Espécies de anfíbios com ocorrência potencial na área do Sítio da Rede Natura 2000.

5.3.2.1. Discoglossus galpanoi (Rã-de focinho-pontiagudo)
Habitat: Espécie que se alimenta de insectos, aranhas, caracóis, lesmas. Predada por cobras de água
e numerosas espécies de aves tais como: garças, cegonhas e corujas das torres e alguns mamíferos
como o gineto e a lontra.
Na tapada Nacional de Mafra é observada nas imediações dos charcos ou durante o crepúsculo
quando chove.

Figura 55 | Discoglossus galpanoi (Fonte: ICNF)

Distribuição Geográfica: Espécie endémica da metade oeste da Península Ibérica. Em Portugal ocorre
em todo o país.
Estatuto de Protecção: Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro.
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Factores de ameaça: Perda, fragmentação e degradação do habitat por factores antropogénicos,
nomeadamente: abandono da agricultura tradicional com perda de lameiros e massas de água para
reprodução; agricultura intensiva; substituição dos habitats por florestas de produção; construção de
infra-estruturas industriais e urbanísticas; poluição aquática; incêndios florestais.
Recomendações e Orientações de Gestão: Protecção dos seus habitats, nomeadamente em áreas de
lameiros e prados alagados, assim como charcos que utilizam para a sua reprodução. Considera-se
igualmente importante combater a introdução e expansão de espécies não-indígenas predadoras,
como o lagostim-vermelho e adoptar medidas eficazes para a prevenção de incêndios florestais.

5.3.3.

Répteis

No que diz respeito aos répteis é possível a presença de algumas destas, segundo o PSRN2000,
designadamente

da

Lacerta

schreiberi

(lagarto-de-água)

e

Mauremys

leprosa

(cágado-

mediterrânico). Contudo não foi detectada a presença de lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) nem
do cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa) na área do Sítio, apesar de existirem indicações no
PSRN2000 da sua ocorrência destas espécies em quadrículas de 10 x 10 Km.
Estas espécies constam do anexo B-II, da Directiva Habitats e estão associadas a linhas de água pouco
perturbadas e com vegetação ripícola bem preservadas.

Classificação

Nome comum
lagarto-de-água

Répteis

cágado -mediterrânico
lagartixa-de-carbonell
(S/ Ficha)

Nome científico

Lacerta schreiberi
Mauremys leprosa

Fenologia

Estatuto de
conservação

Directiva
Habitats

Ocorrência

Res/EndIb

LC

B-II; B-IV

Existente

Res

LC

B-II; B-IV

Existente

Res/EndIb

VU

-------------

Potencial

Podarcis carbonelii

Tabela 20 | Espécies de répteis com ocorrência potencial na área do Sítio da Rede Natura 2000.
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5.3.3.1. Lacerta schreiberi Bedriaga (Lagarto-de-água)
Habitat: A presente espécie habita em zonas relativamente húmidas, associado a habitats próximos
de cursos de água, com coberto vegetal denso, em locais onde o estrato arbóreo e arbustivo é
constituído pelas espécies de cariz atlântico e típicas de ambientes com elevada pluviosidade, como
por exemplo, o amieiro (Alnus glutinosa), o vidoeiro (Betula pubescens), o castanheiro (Castanea
sativa), o carvalho-roble (Quercus robur) e o carvalho-negral (Quercus pyrenaica).

Figura 56 | Lacerta schreiberi (Fonte: PNSC)

Distribuição Geográfica: A presente espécie pode ser encontrada em toda a área do Sítio da Rede
Natura 2000, no concelho de Mafra, conforme figura seguinte.

Figura 57 | Distribuição geográfica de Lacerta schreiberi
(Fonte:http://www.icn.pt/psrn2000/cartografia_valores_naturais/sitio/SVFh.pdf)

Estatuto de Conservação: Pouco preocupante
Estatuto de Protecção:
a) Anexos B-II e B-IV da Directiva Habitats (92/43/CEE), de 21 de Maio de 1992.
b) Anexo II da Convenção de Berna (DL n.º 316/89, de 22 de Setembro).
Factores de Ameaça:
a) Regularização dos sistemas hídricos.
b) Poluição resultante de descargas de efluentes.
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c) Utilização de pesticidas e fertilizantes, dado que os pesticidas são facilmente acumulados nos
répteis.
d) Destruição da vegetação ripícola.
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Regular os sistemas hídricos.
b) Proteger as margens das linhas de água (promovendo a conservação e/ou recuperação da
vegetação ribeirinha autóctone).
c) Remoção das espécies exóticas (pelo menos numa faixa mínima de 50 m para cada lado das
linhas de água).
d) Melhorar e monitorizar a qualidade da água a um nível favorável à conservação da espécie.
e) Elaboração de Estudos de Impacto Ambiental nas áreas de ocupação.
f)

Informar e sensibilizar o público.

g) Promover estudos sobre a espécie.
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5.3.3.2. Mauremys leprosa (Cágado-mediterrânico)
Habitat: Prefere zonas aquáticas, dulçaquícolas ou de baixa salinidade, de águas paradas ou de
corrente lenta, permanentes ou temporárias, como charcos, pauis, represas, albufeiras, ribeiras e
rios, preferindo locais com elevada cobertura de vegetação aquática e elevada insolação das
margens. Alimenta-se de vegetais, invertebrados, peixes e anfíbios. Os seus predadores são as
garças, cegonhas, aves de rapina, o javali, a lontra e a raposa. Apresenta actividade diurna.

Figura 58 | Mauremys leprosa (Fonte: www.naturdata.com)

Distribuição geográfica: A presente espécie pode ser encontrada no concelho de Mafra, associada às
principais linhas de água, dos principais rios, sendo na área da Rede Natura 2000 apresentada na
figura seguinte. Na Tapada Nacional de Mafra8, é comum encontrar-se na Ribeira do Safarujo, tanque
das Taipas e dos Álamos. A sua distribuição encontra-se associada às linhas de
água dos principais rios.

Figura 59 | Distribuição geográfica de Mauremys leprosa
(Fonte:http://www.icn.pt/psrn2000/cartografia_valores_naturais/sitio/SVFi.pdf)

Estatuto de conservação: Pouco Preocupante
Factores de ameaça:
a) Alteração e destruição dos cursos de água e zonas palustres:
b) Capturas intencionais e ilegais;
c) Introdução de espécies exóticas;
d) Destruição da vegetação ripícola;
e) Regularização dos sistemas hídricos;
f)
8

Sobre-exploração dos recursos hídricos

Tapada Nacional de Mafra
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g) Poluição aquática
h) Pressão turística
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Conservar/recuperar as zonas húmidas.
b) Condicionar as acções de drenagem, de forma a conservar as zonas húmidas e regular o uso
de açudes e charcas.
c) Proteger as margens das linhas de água, promovendo a conservação/ recuperação da
vegetação ripícola autóctone.
d) Remover as espécies vegetais exóticas, consolidar as margens e limpeza dos leitos.
e) Evitar a afectação de troços com uma vegetação ripícola bem desenvolvida e das duas
margens em simultâneo.
f)

Condicionar a extracção de inertes nos locais conhecidos e/ou prováveis de ocorrência da
espécie.

g) Condicionar a regularização dos sistemas hídricos em áreas de ocorrência da espécie,
promovendo a renaturalização das margens em locais de importância vital para a sua
conservação.
h) Restringir a captação de água9, através de medidas legais e de fiscalização, nas zonas mais
sensíveis e durante os meses de menor escoamento (variável de ano para ano de acordo com
as condições hidrológicas).
i)

Melhorar a eficiência das barragens e açudes já construídos, de forma a assegurar o caudal
dos cursos de água adequado às necessidades ecológicas da espécie e que respeite as
variações naturais dos regimes hidrológicos.

j)

Manter/Melhorar a qualidade da água10 a um nível favorável à conservação da espécie.

k) Restringir o uso de agro-químicos11, adoptando técnicas alternativas como a protecção
integrada e outros métodos biológicos.
l)

Melhorar a fiscalização sobre a emissão de efluentes.

m) Ordenar a expansão urbano-turística e as actividades de recreio e lazer de forma a não
afectar as áreas mais sensíveis para a espécie.

9

A captação de água está sujeita a licenciamento, de acordo com Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro

10

Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas (Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas), com o sup orte da

sensibilização, informação e formação dos agricultores, o qual será de vital importância no controlo da poluição difusa.
11

Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas (Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas), o qual te m como

objectivo proteger as águas superficiais e subterrâneas, eliminando ou minimizando, tanto quanto possível, os riscos de pol uição causada
por nitratos de origem agrícola.
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5.3.4.

Peixes

Nas informações disponíveis no PSRN2000 (cartografia 1/100.000), apenas é referenciada a
ocorrência potencial de espécies piscícolas não-migradoras, relativas à Praia de São Julião, Praia da
Foz do Lizandro, Praia de Ribeira de Ilhas e Praia de São Lourenço.
Classificação
Peixes

Nome comum
Boga-portuguesa
Ruivaco

Nome científico
Chondrostoma lusitanicum
Chondrostoma oligolepis

Fenologia
Res/End
Res/End

Estatuto de
conservação
CR
LC

Directiva
Habitats

Ocorrência

B-II
B-II

Potencial
Existente

Tabela 21 | Espécies de peixes com ocorrência na área do Sítio da Rede Natura 2000.

5.3.4.1. Achondrostoma occidentale
Habitat: A presente espécie ocorre preferencialmente em pequenos cursos de água.

Figura 60 | Achondrostoma occidentale

Distribuição Geográfica: Os locais de ocorrência potencial para a presente espécie, são os principais
cursos de água, nomeadamente o Rio Safarujo.
Estatuto de Conservação: Criticamente em Perigo
Factores de Ameaça:
a) Regularização dos caudais.
b) Degradação da qualidade da água.
c) Introdução de espécies não-indígenas.
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Manutenção dos caudais mínimos durante a época estival.
b) Melhoria na eficácia da fiscalização da pesca, por forma a reduzir o furtivismo.
c) Revisão da legislação de forma a adaptá-la às necessidades e conservação da espécie.
d) Melhoria na fiscalização sobre a emissão de efluentes.
e) Promoção da conservação e/ou recuperação da vegetação autóctone ribeirinha.
f)

Remoção das espécies vegetais exóticas.
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g) Sensibilização do público para a conservação dos ecossistemas aquáticos.
h) Controlo das introduções furtivas de espécies animais não autóctones.
i)

Melhoria da qualidade da água a um nível favorável à conservação da espécie.

j)

Elaboração e implementação de um Plano de Acção para a conservação da espécie.

5.3.4.2. Chondrostoma lusitanicum (Boga-portuguesa)
Habitat: A presente espécie ocorre preferencialmente em pequenos cursos de água.

Figura 61 | Chondrostoma lusitanicum (Fonte: ICNF)

Distribuição Geográfica: Os locais de ocorrência potencial para a presente espécie, são os principais
cursos de água.

Figura 62 | Localização da espécie Chondrostoma lusitanicum, na restante área do concelho.

Estatuto de Conservação: Criticamente em Perigo
Estatuto de Protecção: Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril
Factores de Ameaça:
d) Regularização dos caudais.
e) Degradação da qualidade da água.
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f)

Introdução de espécies não-indígenas.

Recomendações e Orientações de Gestão:
k) Manutenção dos caudais mínimos durante a época estival.
l)

Melhoria na eficácia da fiscalização da pesca, por forma a reduzir o furtivismo.

m) Revisão da legislação de forma a adaptá-la às necessidades e conservação da espécie.
n) Melhoria na fiscalização sobre a emissão de efluentes.
o) Promoção da conservação e/ou recuperação da vegetação autóctone ribeirinha.
p) Remoção das espécies vegetais exóticas.
q) Sensibilização do público para a conservação dos ecossistemas aquáticos.
r) Controlo das introduções furtivas de espécies animais não autóctones.
s) Melhoria da qualidade da água a um nível favorável à conservação da espécie.
t)

Elaboração e implementação de um Plano de Acção para a conservação da espécie.

5.3.4.3. Chondrostoma oligolepis (Ruívaco)
Habitat: A presente espécie encontra-se nos sectores terminais das bacias hidrográficas e em águas
com pouca profundidade, resistindo à falta de oxigénio.
Distribuição Geográfica: A presente espécie localiza-se na ribeira do Safarujo e Praia de São
Lourenço, conforme figura seguinte.

Figura 63 | Distribuição geográfica de Chondrostoma oligolepis
(Fonte:http://www.icn.pt/psrn2000/cartografia_valores_naturais/sitio/8SVFp.pdf)

Estatuto de Conservação: Pouco Preocupante
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Estatuto de protecção:
a) Anexo B-II do DL n.º 140/99, de 24 de Abril.
b) Anexo III da Convenção de Berna.
c) Lei n.º 2097, de 6 de Junho de 1959 (Lei da pesca nas águas interiores) e respectiva
regulamentação.
Factores de Ameaça:
a) Poluição resultante de descargas de efluentes não tratados de origem industrial ou urbana.
b) Destruição da vegetação ribeirinha.
c) Regularização dos sistemas hídricos.
d) Introdução de espécies exóticas.
Recomendações e Orientações de gestão:
a) Manter ou melhorar a qualidade da água a um nível favorável à conservação da espécie.
b) Condicionar a construção de novas barragens e açudes.
c) Assegurar o caudal dos cursos de água, adequado às necessidades ecológicas da espécie.
d) Promover a conservação e/ou recuperação da vegetação ribeirinha autóctone.
e) Condicionar a captação de água, através de medidas legais e de fiscalização, nas zonas de
reprodução, alimentação e abrigo de juvenis da espécie e durante os meses de menor
escoamento.
f)

Melhorar a eficácia da fiscalização da pesca, de forma a reduzir o furtivismo, reforçando
meios humanos, nomeadamente através de parcerias entre DGPA, DGRF, GNR e ICNF.

g) Informar e sensibilizar o público para a importância da espécie bem como da conservação do
seu habitat.
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5.3.5.

Avifauna

As áreas de costa marítima marcadas por arribas e escarpas calcárias, constituem habitats favoráveis
à ocorrência de espécies de elevado interesse conservacionista, nomeadamente aves de rapina e
outras associadas a habitats marinhos que poderão utilizar as arribas e escarpas como locais
privilegiados de alimentação ou de nidificação.
No decorrer dos trabalhos de campo foi possível a identificação de algumas espécies de aves, no
entanto, considera-se que toda a área do Sítio, no município de Mafra, é potencial para a ocorrência
de espécies da avifauna com interesse para conservação (ver Tabelas 22, 23 e 24).
A generalidade das espécies de aves de ocorrência potencial na área do Sítio são passeriformes,
tendo-se identificado como sendo a zona mais rica ao nível da avifauna, bem como as áreas agrícolas
adjacentes às linhas de água.
A disponibilidade de água doce e de alimento, particularmente associado à presença da vegetação
ripícola adjacente às linhas de água, a qual poderá servir de suporte a uma diversa e abundante
comunidade de insectos, justifica a presença desses passeriformes.

Classificação

Aves de
Rapina

Nome comum

Nome científico

Fenologia

Estatuto de
conservação

Directiva
Habitats

Ocorrência

-------------

Potencial

Águia-d`asa-redonda

Buteo buteo

Res

LC

Falcão-peregrino

Falco peregrinus

VU*

Res

A-I

Potencial

Peneireiro

Falco tinnunculus

Res

LC

-------------

Potencial

coruja-das-torres

Tyto alba

Res

LC

-------------

Potencial

Tabela 22 | Espécies de Aves de Rapina com ocorrência na área do Sítio da Rede Natura 2000.

Classificação

Nome comum
Gaivota-de-patasamarelas

Aves
ripícolas

Gaivota-escura
Corvo-marinho-de-facesbrancas
Gaivota-tridáctila

Nome científico

Fenologia

Estatuto de
conservação

Directiva
Habitats

Ocorrência

Larus cachinnans

Res

LC

-------------

Potencial

Larus fuscus

Migrep

LC

-------------

Potencial

Phalacrocorax carbo

Vis

LC

-------------

Potencial

Rissa tridactyla

Vis

LC

-------------

Potencial

Tabela 23 | Espécies de Aves Ripícolas com ocorrência na área do Sítio da Rede Natura.
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Classificação

Passeriformes

Nome comum

Nome científico

Fenologia

Estatuto de
conservação

Directiva
Habitats

Ocorrência

Res

LC

-------------

Potencial

Res

LC

-------------

Existente

Res/Vis

LC

-------------

Potencial

Res

LC

-------------

Existente

Res

LC

-------------

Potencial

Chapim-rabilongo

Aegithalus
caudatus

Maçarico-das-rochas

Actilis hypoleucos

Laverca

Alauda arvensis

Carraceiro
Pintarroxo-comum

Bubulcus íbis
Carduelis
cannabina

Pintassilgo

Carduelis carduelis

Res

LC

-------------

Potencial

Verdelhão-comum

Carduelis chloris

Res

LC

-------------

Potencial

Rouxinol-bravo

Cettia cetti

Res

LC

-------------

Potencial

Gralha-preta

Corvus corone

Vis

LC

-------------

Potencial

Cia

Emberiza cia

Res

LC

-------------

Potencial

Pisco-de-peito-ruivo

Erithacus rubecula

Res

LC

-------------

Existente

Bico-de-lacre

Estrilda astrilde

Nind**

NA

-------------

Potencial

Papa-moscas-preto

Ficedula hypoleuca

Vis

LC

-------------

Potencial

Gaio

Garrulus glandarius

Res

LC

D

Potencial

Alvéola-branca

Motacilla alba

Res/Vis

LC

-------------

Potencial

Chapim-azul

Parus caeruleus

Res

LC

-------------

Potencial

Chapim-real

Parus major

Res

LC

-------------

Potencial

Pardal-comum

Res

LC

-------------

Potencial

Res

LC

-------------

Potencial

MigRep

LC

-------------

Potencial

Felosa-comum

Passer domesticus
Phoenicurus
ochuros
Phylloscopus
collybita

Cartaxo-comum

Saxicola torquata

Res

LC

-------------

Potencial

Chamariz

Serinus serinus

Res

LC

-------------

Potencial

Estorninho-preto

Sturnus unicolor

MigRep

LC

-------------

Potencial

Res

LC

-------------

Potencial

Res

LC

-------------

Potencial

Res

LC

-------------

Potencial

Vis

LC

-------------

Potencial

Rabirruivo-preto

Toutinegra-de-barrete-preto Sylvia atricapilla
Sylvia
Toutinegra-de-cabeça-preta melanocephala
Troglodytes
Carriça
troglodytes
Melro

Turdus merula

Tabela 24 | Espécies de Passeriformes com ocorrência na área do Sítio da Rede Natura 2000.

Apresentam-se de seguida as fichas das espécies da avifauna que constam do Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal (Cabral et al, 2006).
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5.3.5.1. Actitis hypoleucos, Linnaeus (Maçarico-das-rochas)
Habitat: Utiliza vales de montanha e curso de rios, preferencialmete de água corrente durante o
verão, com pequenas ilhas ou praias e sem perturbação humana. Pode utilizar também lagunas,
açudes e albufeiras, principalmente com vegetação ripícola e habitats estuarinos ( e.g. canais e
esteiros de salinas).

Figura 64 | Actitis hypoleucos (Maçarico-das rochas) (Fonte: ICNF)

Distribuição Geográfica: Em Portugal, durante a época de nidificação é mais comum no interior do
território, ocorrendo principlamente junto a cursos de água corrente, mas encontra-se também em
zonas húmidas costeiras. De Inverno, distribui-se principalmente por zonas próximo de cursos de
água e por zonas costeiras, nomeadamente estuários (Rufino 1989, Fariha & Costa, ICN dados não
publicados).
Estatuto de Conservação: Vulnerável em Portugal
Estatuto de Protecção:
a) Anexo I da Directiva Aves.
b) Anexo II das Convenções de Berna e Bona
Factores de Ameaça:
Perda ou degradação de habitat (por acção do Homem);
A população nidificante é ameaçada, entre outros factores, pela construção de barragens,
alterações na quantidade de sedimentos transportados pelos rios;
Destruição de vegetação ripícoa;
A população invernante é afectada pelo abandono ou degradação de salinas e pela
transfornação de salinas em aquacultura marinhas.
Recomendações e Orientações de Gestão:
Sem orientações de gestão a mencionar.
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5.3.5.2. Bubulcus íbis, Linnaeus (Carraceiro, Garça-boieira)
Habitat: Espécie que nãodepende particularmente do meio aquático, explora diferentes biótopos,
desde zonas relativamente scas e zonas húmidas, consoante os recursos alimentares.
Frequentemente acompanhando gado, e normalmente associada a zonas abertas com vegetação
rasteira, incluindo pastagens, terrenos lavrados, arrozias e valas de irrigação, cursos de água, canais,
lagoas, charcos, açudes e campos de restolho, sendo ainda comum em lixeiras sobretudo o Onverno.
Evita habitats costeiros e marinhos, frios e de águas profundas, zonas montanhosas, e zonas extensas
sem vegetação.

Figura 65 | Bubulcos íbis (Carraceiro, Garça-boieira) (Fonte: ICNF)

Distribuição Geográfica: Em Portugal estende-se no Inverno a todo o País recuando para a metade
sul durante a época de reprodução.
Estatuto de Conservação: Pouco preocupante em Portugal
Estatuto de Protecção:
c) Anexo I da Directiva Aves;
d) Anexo II das Convenções de Berna e Bona;
e) Anexo III-A, Convenção de Washington.
Factores de Ameaça:
Não são conhecidas ameaças a esta espécie.
Recomendações e Orientações de Gestão:
Monitorizar os efectivos nideficantes.
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5.3.5.3. Erithacus rubecula (Pisco-de-peito-ruivo)
Habitat: Espécie que ocorre numa grande variedade de habitats, desde que os mesmo contemplem
alguma cobertura arbórea ou arbustiva.

Figura 66 | Erithacus rubecula (Pisco-de-peito-ruivo) (Fonte: Guarda-Rios do Lima)

Distribuição Geográfica: Em Portugal a distribuição é variável conforme a época do ano. Durante o
Outono/Inverno encontra-se distribuído pelo território continental e na Primavera/Verão a sua
distruição é superior a norte do rio Tejo.
Estatuto de Conservação: Pouco preocupante em Portugal
Estatuto de Protecção:
f)

Anexo I da Directiva Aves;

g) Anexo II das Convenções de Berna e Bona;
Factores de Ameaça:
Não são conhecidas ameaças a esta espécie.
Recomendações e Orientações de Gestão:
Sem orientações de gestão a mencionar.
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5.3.5.4. Falco peregrinus (Falcão-peregrino)

Habitat: A presente espécie nidifica nas arribas marítimas, ilhas rochosas e ao longo de vales de rios.
Dada a sua adaptabilidade, pode encontrar-se em estruturas construídas pelo Homem, como torres,
ruínas, antenas e pontes. De Inverno utilizam locais de nidificação como rochas ou edifícios altos.
Requer extensos campos abertos para caçar, incluindo biótopos estepários, zonas húmidas e arribas
costeiras. Caça nas proximidades de encostas escarpadas e falésias. A sua presa de eleição é o
pombo-da-rocha (Columba livia), que frequentemente constitui mais de 50% da dieta.

Figura 67 | Falco peregrinus (Fonte: ICNF)

Distribuição Geográfica: Em Portugal Continental a presente espécie pode ser encontrada ao longo
da faixa litoral.
De acordo com dados recolhidos no terreno desde 2007 pela Sociedade para o Estudo das Aves
confirmam a presença de 2 casais de Falco peregrinus no SIC (concelho de Mafra), nas seguintes
zonas: Costa a Sul da Praia de Ribeira de Ilhas e costa entre as praias da Calada e de S. Lourenço.
Estatuto de Conservação: Vulnerável em Portugal (Cabral et al., 2006).
Estatuto de Protecção:
a) Anexo I da Directiva Aves.
b) Anexo II das Convenções de Berna e Bona
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Factores de Ameaça:
Aumento da utilização de agro-químicos.
Perseguição humana.
Pilhagem de ninhos e roubo de juvenis.
Perturbação humana.
Instalação de parques eólicos.
Colisão e electrocussão.
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Promover a eficácia dos meios de fiscalização e vigilância nas áreas e períodos de nidificação.
b) Restringir o acesso às áreas de nidificação e ordenar as actividades radicais em escarpas,
dada a vulnerabilidade da espécie à perturbação.
c) Aplicar sansões legais para os prevaricadores em matéria de perseguição/abate de espécies
protegidas.
d) Promover a manutenção e valorização do mosaico agro-florestal nas áreas classificadas
através de aplicação de medidas agro-ambientais nos principais núcleos da espécie.
e) Criar ferramentas de decisão legal acerca da instalação de traçados eléctricos nas zonas
importantes para espécie.
f)

Condicionar a instalação de parques eólicos nas áreas mais importantes para a espécie.

g) Promover campanhas de sensibilização ambiental e de conservação da fauna, em particular
das aves de rapina, dirigidas a caçadores, guardas e gestores de caça, a fim de minimizar ou
erradicar o abate ilegal e roubo de ninhos.
h) Sensibilizar os agricultores para a adopção de boas práticas agrícolas, tanto em termos da
racionalização no emprego de pesticidas, como da utilização preferencial pela luta integrada
e de produtos de mais rápida e inofensiva degradação.
i)
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5.3.6.

Mamíferos

As espécies de mamíferos de ocorrência existente e/ou potencial na área do Sítio da Rede Natura,
encontram-se enumerados na tabela seguinte.
Classificação

Nome comum

Nome científico

Estatuto de Directiva
Ocorrência
conservação Habitats

Rata-de-água

Arvicola sapidus

Res

LC

-------------

Potencial

Musaranho-de-dentes-brancos

Res

LC

-------------

Potencial

Res

LC

-------------

Potencial

Geneta
Lontra

Crossidura
russula
Erinaceus
europaeus
Genetta genetta
Lutra lutra

Nind
Res

LC
LC

B-V
B-II; B-IV

Potencial
Existente

Fuinha

Martes foina

Res

LC

-------------

Potencial

Texugo

Meles meles

Res

LC

-------------

Potencial

Rato-cego

Microtus
lusitanicus
Miniopterus
schreibersi

Res

LC

-------------

Potencial

Mig

VU

B-II

Potencial

Ouriço-cacheiro

morcego-de-peluche

Mamíferos

Fenologia

Ratinho-ruivo

Mus spretus

Res

LC

-------------

Potencial

Doninha

Mustela nivalis

Res

LC

-------------

Potencial

morcego-rato-grande

Myotis myotis

Mig

VU

B-II

Potencial

Coelho-bravo

Oryctolagus
cuniculus

Res

NT*

D

Potencial

Ratazana-castanha

Rattus norvegicus

NA

-------------

Potencial

morcego-de-ferradura-mediterrânico
morcego-de-ferradura-grande
morcego-de-ferradura-pequeno

Rhinolophus
euryale
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros

Res

CR

B-II

Potencial

Res

VU

B-II

Potencial

Res

VU

B-II

Potencial

Musaranho-de-dentes-vermelhos

Sorex granarius

Res/EndIb

DD

-------------

Potencial

Toupeira

Talpa
occidentalis
Vulpes vulpes

Res/EndIb

LC

-------------

Potencial

Res

LC

-------------

Potencial

Raposa

Tabela 25 | Espécies de Mamíferos com ocorrência no Sítio Sintra -Cascais.

Salienta-se que a área do Sítio Sintra -Cascais, principalmente nas arribas da faixa litoral, possui
características que a tornam local de alimentação muito favorável aos morcegos. Estes morcegos,
com abrigos nas arribas, exercem uma forte actividade de caça nas zonas agrícolas, dependendo
delas para a sua sobrevivência.
Apresentam-se de seguida as fichas das espécies de mamíferos existentes na área do Sitio, bem
como aquelas que constam do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006).

| Departamento de Urbanismo, Obras Municipais e Ambiente | DPTGU

99 | 175

PROPOSTA DA REVISÃO DO PDM DE MAFRA
Relatório de Caracterização dos Valores Naturais
Junho 2014

5.3.6.1. Lutra lutra (Lontra)
Habitat: A presente espécie vive em todo o tipo de ambientes aquáticos continentais,
designadamente lagos, rios, sapais, entre outros, desde que bem conservados e no litoral atlântico.

Figura 68 | Lutra lutra (Fonte: http://www.iucnredlist.org/)

Distribuição Geográfica: A localização da presente espécie faunística resulta da informação facultada
pelo ICNF. As áreas de ocorrência coincidem sobretudo com as principais linhas de água que
desaguam para o oceano Atlântico.

Figura 69 | Carta de Distribuição da espécie Lutra lutra
(Fonte:http://www.icn.pt/psrn2000/cartografia_valores_naturais/sitio/8SVF.pdf)
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Estatuto de Conservação: Pouco preocupante.
Estatuto de Protecção:
a) Anexo B –II e B-IV.
b) Anexo II das Convenções de Berna.
Factores de Ameaça:
a) Destruição da vegetação ripícola.
b) Poluição da água.
c) Utilização de pesticidas e fertilizantes na agricultura.
d) Regularização dos sistemas hídricos.
e) Mortalidade acidental por atropelamento.
f)

Perseguição directa (furtivismo).

Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Promover a conservação e/ou recuperação da vegetação ribeirinha autóctone.
b) Promover, na periferia das zonas húmidas, as sebes e bordaduras de vegetação natural
c) Assegurar o caudal dos cursos de água adequado às necessidades ecológicas da espécie.
d) Melhorar a qualidade da água.
e) Condicionar a captação de água em zonas de reprodução, alimentação e abrigo e durante os
meses de menor escoamento.
f)

Implementar medidas preventivas que reduzam a mortalidade acidental por atropelamento,
nomeadamente passagens para fauna e sinalizadores rodoviários.

g) Melhorar eficácia de fiscalização sobre captura, abate e envenenamento.
h) Fiscalizar o cumprimento das medidas de minimização e compensação de impactos e planos
de monitorização previstos nas avaliações ambientais.
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5.3.6.2. Oryctolagus cuniculus (Coelho-bravo)
Habitat: O habitat preferencial são áreas mistas, do tipo mosaico, como matos e bosques
temperados, e zonas abertas, tais como pastagens naturais e artificiais.

Figura 70 | Oryctolagus caniculus (Fonte: www.icnf.pt)

Distribuição Geográfica: A presente espécie é potencial em todo o concelho de Mafra. No entanto,
foi confirmada a sua presença na zona da Praia de Ribeira de Ilhas12 e na Tapada Nacional de Mafra.
Estatuto de Conservação: Quase ameaçado (Cabral et al., 2006)

Factores de Ameaça:
a) Agricultura intensiva.
b) Produção florestal em grande escala.
c) Abandono agrícola.
Recomendações e Orientações de Gestão: Manter a estrutura do habitat tipo mosaico, incluindo o
estabelecimento de pastagens e a construção de abrigos.

12

Sinergiae. 2010.Plano de Pormenor de Ribeira de Ilhas. Relatório Ambiental. 25pp.
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5.3.7.

Avaliação Faunística

De acordo com as espécies de conservação prioritária na área do Sítio da Rede Natura 2000, relativa
a Mafra, foram estabelecidas três classes de valor, a saber: excepcional, muito elevado, elevado e
não significativo. De referir que as espécies faunísticas de ocorrência potencial, na área classificada,
não foram verificadas in loco.
A classe 1, valor excepcional , representa as espécies de conservação prioritária no âmbito do
estatuto de ameaça, atribuído pelo Livro Vermelho dos Vertebrados, no entanto, na área da Rede
Natura 2000, não foi registada nenhuma espécie de caracter prioritário.
Na classe 2, valor

uito elevado , são incluídas as áreas de ocorrência das espécies do Anexo II

(Directiva 92/43/CEE – Habitats) ou Anexo I (Directiva 79/409/CEE – Aves). São estas espécies,
Discoglossus Galpanoi, a Lacerta schreiberi, Mauremys leprosa, a Lutra lutra e o Chondrostoma
oligolepis.
Na classe 3, valor elevado , incluem-se os taxa com isolados populacionais e/ou populações com
algum grau de diferenciação genética, que apresentem um estatuto populacional que requeira uma
atenção especial por parte do ICNF. Na área da Rede Natura 2000, não existem valores faunísticos
presentes com esta classificação.
Na classe 4, valor não significativo , incluem-se as áreas de ocorrência das restantes espécies, não
sendo estas áreas marcadas na carta de valor faunístico.

Valor Faunístico

Espécie

Muito Elevado

Discoglossus Galpanoi;
Lacerta schreiberi;
Mauremys leprosa;
Lutra lutra;
Chondrostoma oligolepis

Tabela 26 | Listagem de espécies faunísticas com ocorrência existente e/ou potencial no Sítio da Rede Natura 2000.

As classes referidas anteriormente podem servir de base à elaboração da Cartografia de Valor
Faunístico, a realizar na fase de monitorização do PDM, dado que o rigor desta carta deve ser
precedido da verificação in loco das espécies faunísticas.
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6.

FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO ECOLÓGICA E DE GESTÃO DOS VALORES NATURAIS NA
ÁREA DO CONCELHO DE MAFRA NÃO INTEGRADA NO SÍTIO SINTRA-CASCAIS DA
REDE NATURA 2000

Pretende-se neste ponto proceder a uma análise de outros valores naturais potenciais, dominantes
ou característicos, com importância a nível local, regional e/ou nacional.
A restante área do território municipal, designadamente fora dos perímetros urbanos, é constituída,
na maior parte, por um coberto vegetal degradado resultante de intervenções relacionadas com as
actividades agrícolas e silvícolas e com alguma edificação dispersa. Assim, as zonas com maior
interesse do ponto de vista da conservação da natureza e da biodiversidade e da paisagem, são
aquelas onde ocorrem matagais e matos mais ou menos evoluídos, bem como ao longo das linhas de
água, com vegetação ripícola, alguns prados seminaturais onde surgem espécies com interesse
ecológico e zonas de encosta com vertentes acentuadas ao longo dos principais cursos de água.

6.1.

HABITATS NATURAIS E SEMINATURAIS

Na tabela seguinte apresenta-se a distribuição dos habitats naturais e seminaturais potenciais para a
restante área do território municipal, desenvolvida de acordo com a metodologia apresentada no
ponto 4 do presente relatório.
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Habitats naturais e seminaturais Potenciais

Ocorrência

1210 – Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré

Potencial

1240 – Arribas com a vegetação das costas mediterrânicas com Limonium spp. e Armeria sp. pl.
Endémicas

Existente

2110 – Dunas móveis embrionárias

Potencial

3280 – Cursos de água mediterrânicos permanentes de Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas
ribeirinhas de Salix e Populus alba

Potencial

3290 – Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion

Potencial

4030pt1 – Charnecas secas europeias

Potencial

5230* – Matagais arborescentes de Laurus nobillis

Potencial

5330pt5 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos

Potencial

5330pt7 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos (matos baixos calcícolas)

Existente

6210 – Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) (*
importantes habitats de orquídeas)
6220* – Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea

Potencial
Potencial

92D0pt1 – Galerias e Matos Ribeirinhos Meridionais

Existente

9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica

Potencial

9240 – Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis

Potencial

9330 – Florestas de Quercus suber

Potencial

9540 – Pinhais mediterrânicos de pinheiros mesógenos endémicos

Potencial

Tabela 27 | Habitats naturais e seminaturais potenciais, na restante área do concelho de Mafra.

6.1.1.

Notas Metodológicas

Para os habitats naturais e seminaturais potenciais, na área fora da Rede Natura, foi considerada a
avaliação efectuada pelo ICNF13 à Carta de Ocupação do Solo, do concelho de Mafra, na qual se
ponderou as classes de solo que poderiam prever habitats constantes na legislação aplicável à
conservação da natureza e da biodiversidade, conforme a tabela síntese apresentado no ponto 4 do
presente relatório.
Com a avaliação de habitats potenciais para a restante área do Concelho de Mafra foi possível
realizar uma Carta de Distribuição de Habitats e Espécies, na qual se delimitou as possíveis zonas de
distribuição geográfica dos referidos habitats. Esta carta deverá ser reavaliada na fase de
monitorização do PDM, após a verificação in loco dos habitats potenciais.

13

Parecer emitido pelo ICNF (refª. 18116/2011/PNSC).
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6.1.2.

Habitat 1210 - Vegetação Anual das Zonas de Acumulação de Detritos pela Maré

Caracterização: Habitat caracterizado no ponto 5.1.3., do presente relatório.
Distribuição Geográfica:

Figura 71 | Mapa de localização do Habitat 1210 (Sem escala)

6.1.3.

Habitat 1240 - Arribas com a Vegetação das Costas Mediterrânicas com Limonium

spp. e Armeria sp. pl. endémicas
Caracterização: Habitat caracterizado no ponto 5.1.4., do presente relatório
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6.1.4.

Habitat 2110 - Dunas Móveis Embrionárias

Caracterização: Habitat caracterizado no ponto 5.1.5., do presente relatório.
Distribuição Geográfica:

Figura 72 | Mapa de localização do Habitat 2110 (Sem escala)

Factores de Ameaça e Recomendações e Orientações de Gestão: Conforme ponto 5.1.5. da página
31, do presente relatório.
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6.1.5.

Habitat 3280 - Cursos de Água Mediterrânicos Permanentes da Paspalo-Agrostidion

com Cortinas Arbóreas Ribeirinhas de Salix e Populus alba
Caracterização: Caracterizam-se por arrelvados nitrificados por cursos de água mediterrânicos
permanentes ladeados por cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba.
São frequentes os salgueirais, juncais nitrófilos, comunidades de herbáceas nitrófilas anuais.
Também são caracterizados por depósitos fluviais, normalmente de granulometria fina, ricos em
compostos azotados e da deposição de sedimentos ricos em matéria orgânica provenientes de águas
eutróficas.
Distribuição Geográfica: A distribuição geográfica do habitat 3280 localiza-se nas proximidades dos
principais cursos de água, conforme a Carta de Distribuição de Habitats e Espécies.

Figura 73 | Distribuição dos Habitats 3280 e 3290 (Sem Escala)

Factores de Ameaça: Os factores de degradação mais frequentes são a agricultura intensiva e a
correcção torrencial.
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Reduzir a carga poluente das linhas de água interiores, sobretudo através do reforço do
tratamento de efluentes domésticos e agro-pecuários e da adopção de boas práticas
agrícolas, designadamente quanto à utilização de fertilizantes.
b) Controlar o pastoreio, garantindo a sua prática extensiva.
c) Em trabalhos futuros caracterizar o habitat, referindo a composição florística dos arrelvados
presentes no município.
d) Verificar na época de Verão se estas áreas são pastoreadas por cabras, ovelhas ou vacas.
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6.1.6.

Habitat 3290 - Cursos de água Mediterrânicos Intermitentes da Paspalo Agrostidion

Caracterização: São característicos os depósitos fluviais, de granulometria fina muito húmidos ricos
em matéria orgânica provenientes de águas eutróficas.
Embora represente um habitat com pouco interesse, são importantes quanto ao suporte para o
pastoreio em períodos em que a produção de matéria verde pela maioria das espécies herbáceas
está suspensa pela falta de água no solo.
Distribuição Geográfica: Distribuição representada na figura anterior.
Factores de Ameaça: Os factores de ameaça mais frequentes são a agricultura intensiva e a
correcção torrencial.
Recomendações e Orientações de gestão:
a) Reduzir a carga poluente das linhas de água interiores, sobretudo através do reforço do
tratamento de efluentes domésticos e agro-pecuários e da adopção de boas práticas
agrícolas, designadamente quanto à utilização de fertilizantes.
b) Controlar o pastoreio, garantindo a sua prática extensiva.
c) Em trabalhos futuros caracterizar o habitat, referindo a composição florística dos arrelvados
presentes no município.
d) Verificar na época de Verão se estas áreas são pastoreadas por cabras, ovelhas ou vacas.
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6.1.7.

Habitat 4030pt1 - Charnecas Secas Europeias

Caracterização: Habitat caracterizado no ponto 5.1.9. da página 41, do presente relatório.
Distribuição Geográfica:

Figura 74 | Mapa de localização do Habitat 4030pt1 (Sem escala)

Factores de Ameaça e Recomendações e Orientações de Gestão: Conforme ponto 5.1.9., do
presente relatório.
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6.1.8.

Habitat 5230* - Matagais Arborescentes de Laurus nobilis (Habitat prioritário)

Caracterização: Caracterizado por matagais dominados por Laurus nobilis, Prunus lusitanica subsp.
lusitanica, Arbutos unedo, entre outros arbustos laurifólios (Viburnum tinus, Ilex aquifolium) e com
sub-bosque sombrio rico em lianas (rosa sempervirens, Rubus e Smilax aspera).
Considera-se que o grau de cobertura do estrato dominante é quase 100%, e o elevado
ensombramento origina uma humidade relativa no interior do matagal elevada e variações de
temperatura (anual e diária) pequenas. O presente habitat pode ter vários subtipos, que interessa
identificar a sua ocorrência.
Distribuição Geográfica:

Figura 75 | Distribuição do Habitat 5230 (Sem Escala)

Factores de Ameaça: Os factores de ameaça deverão ser apresentados de forma sucinta em fase de
monitorização dos valores naturais, quando se definirem os subtipos.
Recomendações e Orientações de Gestão: Tendo em consideração que o presente habitat tem
vários subtipos, deverão os mesmos ser identificados nos trabalhos a desenvolver em fase de
monitorização.
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6.1.9.

Habitat 5330 pt5 - Matos Termomediterrânicos Pré-desérticos (Carrascais,

espargueirais e matagais afins basófilos)
Caracterização: O presente habitat encontra-se caracterizado no ponto 5.1.11. da página 47, do
presente relatório.
Distribuição Geográfica: O presente habitat foi identificado como potencial na restante área do
concelho. Em fase de monitorização do Plano, será importante verificar se este habitat ocorre nas
áreas apresentadas, bem como noutros locais do concelho.

Figura 76 | Distribuição do Habitat 5330pt5 (Sem Escala)

Factores de Ameaça:
a) Destruição directa do habitat devido à expansão urbana e agrícola.
b) Incêndios florestais.
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Condicionar a expansão agrícola.
b) Condicionar a edificação.
c) Condicionar as infra-estruturas.
d) Prevenir ou minimizar os incêndios.
6.1.10.

Habitat 5330pt7 - Matos Termomediterrânicos Pré-desérticos (Matos baixos

calcícolas)
Caracterização: Habitat caracterizado no ponto 5.1.12., do presente relatório.
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6.1.11.

Habitat 6210 - Prados Secos Seminaturais e Fácies Arbustivas em Substrato Calcário

(Festuco-Brometalia) (*Importantes habitats de orquídeas)
Caracterização: O habitat compõe-se de arrelvados vivazes calcícolas, heliófilos densos e xerófilos,
frequentemente ricos em orquídeas.
Os mosaicos de vegetação mais frequentes são a vegetação serial dos azinhais calcícolas e
pontualmente dos carvalhais de carvalho-cerquinho, giestais e comunidades calcícolas arbustivas
baixas, bem como comunidades características da orla aos bosques, prados nitrófilos associados ao
pastoreio e comunidades casmofilicas calcícolas.
O habitat poderá ser considerado prioritário se tiver na sua composição espécies de orquídeas.
Distribuição Geográfica:

Figura 77 | Distribuição dos Habitats 6210 e 6220 (Sem Escala)

Factores de Ameaça: A verificar em fase de monitorização aquando daa identificação dos vários
subtipos.
Recomendações e Orientações de Gestão: A referir em fase de monitorização aquando identificados
os vários subtipos.

| Departamento de Urbanismo, Obras Municipais e Ambiente | DPTGU

113 | 175

PROPOSTA DA REVISÃO DO PDM DE MAFRA
Relatório de Caracterização dos Valores Naturais
Junho 2014

6.1.12.

Habitat 6220* - Subestepes de Gramíneas e Anuais da Thero-Brachypodietea

(Habitat prioritário)
Caracterização: Comunidades herbáceas dominadas por gramíneas anuais e/ou perenes submetidas
a uma pressão variável de pastoreio.
Distribuição Geográfica: Distribuição representada na figura anterior.
Factores de Ameaça: A verificar em fase de monitorização aquando identificados os vários subtipos.
Recomendações e Orientações de gestão: A referir em fase de monitorização aquando identificados
os vários subtipos.

6.1.13.

Habitat 92D0pt1 - Galerias e Matos Ribeirinhos Meridionais

Caracterização: Habitat caracterizado no ponto 5.1.15., do presente relatório.
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6.1.14.

Habitat 9230 - Carvalhais Galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus

pyrenaica
Caracterização: Qualificados como Mesobosques acidófilos dominados por Quercus robur e/ou Q.
pyrenaica, pontualmente por Betula celtiberica. O habitat apresenta dois subtipos que deverão ser
identificados nos trabalhos a desenvolver na fase de monitorização do PDM. Este Habitat é
considerado pelo ICNF como relevante
Distribuição Geográfica:

Figura 78 | Distribuição dos Habitats 9230, 9240 e 9330 (Sem Escala)

Factores de Ameaça: Os factores de ameaça que afectam directamente o presente habitat, são o
fogo, o corte raso, o pastoreio e as arborizações no âmbito dos planos de apoio à florestação.
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Redução dos riscos de incêndio através de aplicações de estratégias adequadas, a
implementar de preferência nas formações vegetais na orla do bosque.
b) Adoptar práticas de pastoreio e silvícolas específicas.
c) Conservar / recuperar os carvalhais.
d) Promover a regeneração natural destas formações, eliminando o pastoreio de áreas com
presença de regeneração.
e) Condicionar a expansão do uso agrícola.
f)

Controlo de espécies não-indígenas.
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6.1.15.

Habitat 9240 - Carvalhais Ibéricos de Quercus fagínea e Quercus canariensis

Caracterização: Este habitat caracteriza-se por comunidades florestais semi-caducifólias de copas
cerradas proporcionando um ambiente sombrio dominado por Quercus faginea.
No estrato arbóreo, são frequentes as espécies de Pyrus bourgaeana e Ceratonia siliqua.
No estrato arbustivo podem ocorrer arbustos latifoliados de folhas cerosas e coriáceas, tais como:
e.g. Viburnum tinus, Myrtus communis, Phillyrea latifolia, Ruscus aculeatus) e arbustos espinhosos
não-heliófilos/malacófilos (e.g. Genista tournefortii, Asparagus sp. pl.
No estrato herbáceo, dominam os geófitos e hemicriptófitos herbáceos, como sejam: e.g. Asplenium
onopteris, Geum sylvaticum, Carex distachya, Galium scabrum, Luzula forsteri subsp. baetica,
Hyacintoides hispanica, Paeonia broteroi, Sanguisorba hybrida s.l.
No estrato lianóide podem ocorrer as seguintes espécies: Smilax aspera, Tamus communis, Rubia
peregrina s.l., Vinca difformis, Rosa sempervirens, Bryonia dioica, Clematis sp. pl.
Distribuição Geográfica: Distribuição representada na figura anterior.
Factores de Ameaça: Os principais factores de ameaça que podem ocorrer no presente habitat são
as alterações aos usos do solo, planeamento florestal desadequado, fogos florestais, colheita de
material lenhoso e a escassez de informação sobre o valor do habitat para a conservação.
Recomendações e Orientações de gestão:
a) Redução dos riscos de incêndio.
b) Adoptar práticas de pastoreio e silvícolas específicas.
c) Conservar / recuperar povoamentos florestais autóctones.
d) Controlo/erradicação de espécies exóticas ou espontâneas.
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6.1.16.

Habitat 9330 - Florestas de Quercus suber

Caracterização: Comunidades florestais predominantemente perenifólias, de copado denso e
cerrado, dominadas pelo sobreiro (Quercus suber).
Podem estar presentes outras árvores como, por exemplo, Juniperus oxycedrus subsp. lagunae, Olea
europaea subsp. sylvestris, Ceratonia siliqua, Fraxinus angustifolia, Pyrus cordata, Pyrus bourgaeana,
Celtis australis, Pinus pinaster subsp. atlantica, Arbutus unedo, Erica arborea.
No estrato arbustivo são frequentes arbustos latifoliados de folhas cerosas e coriáceas: e.g.
Viburnum tinus, Arbutus unedo, Myrtus communis, Phillyrea latifolia, Ruscus aculeatus.
As orlas arbustivas naturais destes bosques (matagais) são extremamente diversificadas e são
normalmente matagais/ medronhais/ carrascais, entre outros. No entanto, são particularmente
frequentes os medronhais (combinações de Arbutus unedo, Erica arborea e Laurus nobilis). Estas
orlas garantem a protecção/ integridade dos bosques.
No estrato lianóide podem ocorrer, por exemplo: Smilax aspera, Tamus communis, Rubia peregrina
s.l., Rosa sempervirens, Brionia dioica, Clematis sp. pl., Hedera sp. pl.
Distribuição Geográfica: Distribuição representada na figura anterior.
Factores de Ameaça: Os principais factores de ameaça são nomeadamente, a alteração do uso do
solo (expansão urbana e agricultura), o pisoteio, a circulação de veículos, incêndios florestais e
escassez de informação sobre a importância do habitat.
Recomendações e Orientações de gestão:
a) Redução dos riscos de incêndio.
b) Impedir introdução de espécies não autóctones e controlar existentes.
c) Condicio ar expa s o ur a o‐turísti a.
d) Adoptar práticas de pastoreio e silvícolas específicas.
e) Conservar / recuperar povoamentos florestais autóctones.
f)

Promover a regeneração natural.

g) Condicionar a expansão do uso agrícola.
h) Reforçar fiscalização sobre deposição ilegal de lixos e entulhos.
i)

Condicionar o acesso.

j)

Informar e sensibilizar.

| Departamento de Urbanismo, Obras Municipais e Ambiente | DPTGU

117 | 175

PROPOSTA DA REVISÃO DO PDM DE MAFRA
Relatório de Caracterização dos Valores Naturais
Junho 2014

6.1.17.

Habitat 9540 - Pinhais Mediterrânicos de Pinheiros Mesógenos Endémicos

Caracterização: Corresponde a bosques mediterrânicos e termoatlânticos de pinhais termófilos, que
constituem, sobretudo, etapas de substituição das florestas da Quercetalia ilicis ou da CeratonioRhamnetalia.
Inclui-se neste habitat as plantações antigas destes pinhais dentro da sua área natural de distribuição
e com sub-bosque semelhante ao das formações paraclimácicas. As espécies como Pinus pinea, Pinus
pinaster, são características deste tipo de habitat.
A ocorrência do presente habitat natural deverá ser verificada em fase de monitorização, de forma a
confirmar a afirmação da não ocorrência em Portugal Continental14.

Distribuição Geográfica:

Figura 79 | Carta de Distribuição do Habitat 9540 (Sem Escala)

14

Aguiar et al. 2006.
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6.1.18.

Avaliação dos Habitats Naturais e Seminaturais

De acordo com a análise dos habitats naturais e seminaturais constantes no Anexo I da Directiva
Habitats, pretende-se desenvolver uma cartografia de valorização ecológica, para a restante área do
concelho de Mafra, conforme Carta de Valoração Ecológica dos Habitats, à escala 1:50.000, anexa
ao presente relatório. A informação relativa à localização dos habitats naturais e seminaturais foi
cartografada à escala 1.25000 e possibilitou a divisão do território em quatro classes de valor
ecológico, nomeadamente:
Na classe 1, valor excepcional foram incluídos como prioritários para conservação os
locais onde ocorre o habitat Matagais arborescentes de Laurus nobilis (5230*) e Subestepes
de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea (6220*).
Na classe 2,

valor

uito elevado , encontram-se incluídos os habitats considerados

especiais para conservação: Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré
(1210), Arribas com a vegetação das costas mediterrânicas com Limonium spp. e Armeria sp.
Pl. Endémicas (1240), Dunas móveis embrionárias (2110); Cursos de água mediterrânicos
permanentes de Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus
alba (3280), Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion (3290),
Charnecas secas europeias (4030pt1), Matos termomediterrânicos pré-desérticos (5330pt5),
Matos termomediterrânicos pré-desérticos (5330pt7), Prados secos seminaturais e fácies
arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) (6210), Galerias e Matos Ribeirinhos
Meridionais (92D0pt1), Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica
(9230), Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis (9240), Florestas de
Quercus suber (9330) e Pinhais mediterrânicos de pinheiros mesógenos endémicos (9540).
Na classe 3, valor elevado , não foram considerados habitats que requeiram uma atenção
por parte do ICNF, na restante área do concelho de Mafra.
Na classe 4, valor não significativo , foram incluídos os habitats que não são considerados
especiais para conservação, e que não se encontram incluídos no Anexo I da Directiva
Habitats.
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De acordo com as quatro classes de Valoração Ecológica dos Habitats Naturais e segundo a tabela 28,
foi elaborada a Cartografia de Valoração Ecológica dos Habitats Naturais, à escala 1:25.000. De referir
que as classes de valor elevado e não significativo não se encontram cartografadas, uma vez que não
determinam alterações relevantes do ponto de vista da gestão do território.

Valor do
Habitat

Habitats naturais e seminaturais Potenciais
5230* – Matagais arborescentes de Laurus nobillis

Excepcional
6220* – Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea
1210 – Vegetação anual das zonas de acumulação de detritos pela maré
1240 – Arribas com a vegetação das costas mediterrânicas com Limonium spp. e Armeria sp. Pl.
Endémicas
2110 – Dunas móveis embrionárias
3280 – Cursos de água mediterrânicos permanentes de Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas
ribeirinhas de Salix e Populus alba
3290 – Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion
4030pt1 – Charnecas secas europeias
5330pt5 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos
Muito Elevado
5330pt7 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos (matos baixos calcícolas)
6210 – Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) (*
importantes habitats de orquídeas)
92D0pt1 – Galerias e Matos Ribeirinhos Meridionais
9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica
9240 – Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis
9330 – Florestas de Quercus suber
9540 – Pinhais mediterrânicos de pinheiros mesógenos endémicos
Tabela 28 | Valor dos habitats Naturais e Seminaturais, na restante área do concelho.
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Da análise efectuada à Carta de Valoração Ecológica dos Habitats, verifica-se que na restante área do
concelho existem importantes habitats naturais a conservar, cuja ocorrência potencial poderá
assumir um carácter prioritário. Apresentam-se áreas de ocorrência com valor excepcional, valor
muito elevado e e valor elevado.
Como áreas de valor excepcional, destacam-se os habitats prioritários no âmbito da Directiva
Habitats, os Matagais Arborescentes de Laurus nobilis (5230*), que em fase de monitorização do
PDM deverão ser confirmadas.
As áreas de valor ecológico muito elevado representam a maior parte do território e coincidem em
grande parte com a Rede Ecológica Nacional. Estas áreas assumem importância por parte do IICNF e
correspondem aos habitats 3280, 3290, 55330pt5, 6210, 6220, 9230, 9240, 9330 e 9540.

Figura 80 | Carta de Valoração dos Habitats, na restante área do concelho.
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6.2.

ESPÉCIES DA FLORA

De acordo com os elementos referenciados pelo ICNF relativa à localização dos diferentes valores
naturais, podem-se encontrar espécies da flora com interesse para a sua conservação. No entanto,
na fase de monitorização do PDM deverá ser efectuado um estudo mais pormenorizado sobre os
valores naturais relativos à flora.
Com base em estudos elaborados para o concelho de Mafra, nomeadamente o PROTAML, pode
verificar-se que existem outras comunidades vegetais com interesse para a conservação da
biodiversidade, designadamente na Tapada Nacional e nos vales das bacias do rio Lizandro, ribeiras
de Santo Isidoro, ribeira do Sobral, rio Safarujo, rio Cuco, ribeira de Pedrulhos, rio Trancão e ribeira
de Loures.

6.2.1.

Enquadramento fitogeográfico e fitossociológico

O território de Mafra encontra-se no seguinte enquadramento biogeográfico, de acordo com Costa
et al (1998):
Reino Holoártico
Região Mediterrânica
Sub-Região Mediterrânica Ocidental
Província Costeiro-Lusitano-Andaluza
SubProvíncia Portuguesa-Sadense
Sector Divisório Português
Sub-Sector Oeste-Estremenho, incluindo os:
Super-Distrito Olissiponense
Super-Distrito Sintrano

Do ponto de vista fitogeográfico e segundo Costa et al (1998)15, o concelho de Mafra encontra-se no
Superdistrito Olissiponense, caracterizando-se o o u a rea de gra de variedade e ri ueza
geológica onde se observa um mosaico de margas, argilas, calcários e arenitos do Cretácico, rochas
eruptivas do Complexo Vulcânico Lisboa-Mafra (basaltos, dioritos, andesitos), calcários e arenitos do
Jurássico, arenitos, conglomerados e calcários brancos do Paleogénico e arenitos e calcários
margosos do Mio-Plio
15

i o .

COSTA, J.C., Aguiar, C., Capelo, J.H., Lousã, M. & Neto, C.; 1998; Biogeografia de Portugal Continental; Quercetea; Vol.0.

(http://www3.uma.pt/alfa/biogeografia/artigo_biogeog_pt_JCCosta.pdf)
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O relevo é ondulado com pequenas colinas que não ultrapassam os 400 m de altitude, sendo muitas
delas antigos cones vulcânicos. A paisagem agrária de minifúndio de pequenas hortas, pomares e
searas separadas por sebes de Prunus spinosa subsp. insititioides (Lonicero hispanicae-Rubetum
ulmifoliae prunetosum insititiodis) existe, ainda, neste território.
Em termos climáticos situa-se quase na sua totalidade no andar termomediterrânico superior de
ombroclima sub-húmido, com excepção de uma pequena área que é mesomediterrânica inferior.
Asparagus albus, Acanthus mollis, Ballota nigra subsp. foetida, Biarum galiani, Cachrys sicula,
Capnophyllum peregrinum, Ceratonia siliqua, Convolvulus farinosus, Erodium chium, Euphorbia
transtagana, Euphorbia welwitschii, Halimium lasianthum, Orobanche densiflora, Ptilostemmon
casabonae, Rhamnus oleoides, Reichardia picroides, Scrophularia peregrina, são alguns táxones
diferenciais deste Superdistrito.
A vegetação climácica nos solos vérticos termomediterrânicos é constituída por um zambujal arbóreo
com alfarrobeiras (Viburno tini-Oleetum sylvestris), que por degradação resulta no Asparago albiRhamnetum oleoidis e no arrelvado Carici depressae-Hyparrhenietum hirtae. Nas rochas vulcânicas
ácidas e nos arenitos observam-se os sobreirais do Asparago aphylli-Quercetum suberis. Este
sobreiral, em solos mal drenados de arenitos duros cretácicos, tem como etapa de substituição um
tojal endémico do território – Halimio lasianthi-Ulicetum minoris. Por seu turno, nos luvissolos e
cambissolos calcários a série florestal é a do carvalhal cerquinho Arisaro-Querceto broteroi S., onde o
tojal resultante da sua degradação - Salvio sclareoidis-Ulicetum densi ulicetosum densi tem a sua
maior área de distribuição. O juncal Juncetum acutiflori-valvati ocorre no âmbito desta unidade
biogeográfica em biótopos edafo-higrófilos. Alguns dos seus sintáxones endémicos de maior
destaque, ocorrem nas arribas marítimas calcárias com a comunidade aero-halina Limonietum
multiflori-virgati e o sabinal Querco-Juniperetum turbinatae. Nas dunas encontra-se o Loto creticiAmmophiletum, o Armerio welwitschii-Crucianellietum e o Osyrio-Ju iperetu

tur i atae.

Com base na análise anterior, efectuou-se uma síntese, na tabela 29, com as espécies da flora
vascular potenciais e outra com as espécies endémicas potenciais, relativa à tabela 30.
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Classificação

Directiva
Habitats

Ocorrência

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Aceras
antropophora

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Anacamptis
pyramidalis
Anthyllis cintrana
Willk
Arbutus unedo

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

----------------

Potencial

-------------------

Potencial

----------------

Potencial

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Avenula occidentalis ------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Ballota nigra subsp.
Foetida

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Biarum galiani

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Brachypodium
phoenicoides

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Bryonia dioica

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Cachrys sicula
Capnophyllum
peregrinum
Carex distachya

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

alfarrobeira

Ceratonia siliqua L.

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

palmeira-anã

Chamaerops humilis ------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Nome comum

Nome científico

acanto

Acanthus mollis

Flor-doshomenzinhosdependurados
Satirião- menor

medronheiro
raíz-divina

Armeria welwitschii
Boiss.

estrepes

Asparagus albus

erva-cobra

Flora Vascular

urze-branca
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----------------

Distribuição
global

----------------

------------------- ------------------VU

EndLusitanico

Convolvulus
farinosus

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Coronilla juncea

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Dactylis glomerata
var. hispanica
Elytrigia repens
subsp. Repens

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Ephedra fragilis

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Erica arborea

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

----------------

Potencial

Erica umbellata L.
var. major
Erodium chium

freixo-das-folhasestreitas

Estatuto de
conservação

----------------

----------------

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Euphorbia
welwitschii
Fraxinus
angustifolius Vahl
Fritillaria lusitanica
Wicstrom

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

----------------

Potencial

Galium scabrum

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Genista falcata

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Gladiolus illyricus

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Hallimium
lasianthum
Hyacintoides
hispanica

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

----------------

----------------
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Classificação

Nome comum

Nome científico

Estatuto de
conservação

Distribuição
global

Directiva
Habitats

Ocorrência

Ilex aquifolium L.

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

jasmim

Jasminum fruticans

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

loureiro

Laurus nobillis
------------------- ------------------Lonicera
------------------- ------------------periclymenum
Luzula forteri subsp.
------------------- ------------------Baetica

-------------------

Potencial

-------------------

Potencial

-------------------

Potencial

Mentha suaveolens

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Myrica faya

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Myrtus communis L. ------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Ophyris dyris

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Ophyris fusca

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Ophyris lutea

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Ophyris scolopax

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Orobanche
densiflora

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Osyris alba

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Paeonia broteroi

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Panicum repens

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Phlomis lychnitis

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Phlomis purpurea

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Pinus pinea L.
Polygonatum
odoratum (Miller)
Druce
Polypogon viridis

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Populus alba

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Potentilla reptans

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Prunella vulgaris
L.ssp.maura
Prunus spinosa
subsp. insititioides
Ptilostemmon
casabonae

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Quercus coccifera L. ------------------- -------------------

-------------------

Potencial

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Quercus pyrenaica L. ------------------- -------------------

-------------------

Potencial

pinheiro-manso
Flora Vascular

carrasco
carvalho-cerquinho
carvalho-pardodas-beiras
carvalho-roble
sobreiro

gilbardeira

Quercus fagínea L.

Quercus robur L.

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Quercus suber L.

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Ranunculus repens

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Reichardia picroides ------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Rhamnus oleoides

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Rosa sempervirens

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Rumex sp.

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Ruscus aculeatus

------------------- -------------------

B-V

Potencial

Salix atrocinerea

------------------- -------------------

-------------------

Potencial
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Classificação

Nome comum

Nome científico

quaresma-de-sintra

Flora Vascular

carqueja

Estatuto de
conservação

Distribuição
global

Directiva
Habitats

Ocorrência

Salix neotricha

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Salvia sclareoides

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Saxifraga cintrana
Scrophularia
peregrina
Scrophularia
sublyrata

------------------- -------------------

B-IV

Potencial

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

------------------- -------------------

B-V

Potencial

smilax aspera

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Tamus communis

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Ulex europaeus L.

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Ulmus minor

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Verbena officinalis

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Viburnum tinus

------------------- -------------------

-------------------

Potencial

Tabela 29 | Espécies da flora vascular potenciais na restante área do concelho de Mafra.
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Classificação

Nome comum

Nome científico

Estatuto de
conservação

Distribuição
global

Directiva
Habitats

Ocorrência

cravo-romano

Armeria
pseudoarmeria

VU

Endlusitanico

B-II

Potencial

Feto-de-folha-dehera

Asplenium
hemionitis

----------------

----------------

B-IV

Potencial

Coyncia cintrana
Dianthus cintranus
subsp. cintranus
Euphorbia
transtagana Boiss.

VU

Endlusitanico

B-II e B-IV

Potencial

VU

Endlusitanico

B-II e B-IV

Potencial

VU

Endlusitanico

B-II

Potencial

cravinha

Herniaria marítima

VU

End

B-II e B-IV

Potencial

assembleiasbravas

Iberis procumbens
subsp. microcarpa

VU

End

B-II e B-IV

Potencial

Iris lusitanica

VU

End

B-V

Potencial

Jonopsidium acaule*

VU

End

B-II* e B-IV

Potencial

Juncus valvatus Link.

VU

End

B-II e B-IV

Potencial

Limonium dodartii
ssp. Lusitanicum
Limonium
multiflorum
Omphalodes
kuzinskyanae

VU

End

B-II e B-IV

Potencial

VU

End

B-II e B-IV

Potencial

VU

Em Perígo de
Extinção

B-II e B-IV

Potencial

Saxifraga cintrana

----------------

----------------

B-IV

Potencial

Scrophularia
sublyrata

----------------

----------------

B-V

Potencial

Silene longicilia

Espécie em
Perigo de
extinção

End

B-II e B-IV

Existente

tomilho-peludo

Thymus vilosus ssp.
villosus

----------------

----------------

B-IV

Potencial

tojo-gatunha

Ulex densus

VU

End

B-V

Potencial

Verbasco-deflores-grossas

Verbascum
litigiosum

VU

End

B-II e B-IV

Potencial

cravina-brava

Cocleária-menor
Endemismos

miosótis-daspraias
quaresma-desintra

Tabela 30 | Espécies florísticas endémicas potenciais e/ou existentes na restante área do concelho de Mafra.

Deverá proceder-se à confirmação in loco da presença das espécies da flora, assim como à sua
caracterização, apresentação de factores de ameaça e orientações de gestão, em fase de
monitorização do PDM.

6.2.2.

Silene longicilia (Brot.) Otth

A ficha de caracterização ecológica da espécie Silene longicilia (Brot.) Otth, uma vez que esta espécie
é referenciada pelo ICNF como existente neste território.está constante na área do Sítio SintraCascais, relativa ao concelho de M.afra.
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6.3.

ESPÉCIES DA FAUNA

A diversidade faunística para a área não classificada do território de Mafra, encontra-se relacionada
com a qualidade e biodiversidade dos biótipos existentes. De acordo com estudos realizados sobre o
município de Mafra, nomeadamente o PROTAML, existem registos de fauna presente neste
território, os quais se encontram na tabela 31.
Pretende-se numa fase de monitorização verificar a existência destas espécies da fauna e de outras
com interesse para a conservação da natureza e biodiversidade.

6.3.1.

Notas Metodológicas

Nesta fase de revisão do PDM de Mafra, compete à Câmara Municipal de Mafra apresentar um
conjunto de recomendações para os valores naturais relevantes para a conservação da natureza e da
biodiversidade na restante área do município. Desta forma, torna-se fundamental avaliar a
informação sobre as espécies da fauna que podem ocorrer na restante área do município.
Pretende-se caracterizar alguns dos valores faunísticos já referenciados pelo ICNF e outros valores
potenciais que poderão ocorrer no território, sendo que estes deverão ser reavaliados na fase de
monitorização e avaliação do PDM.
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6.3.2.

Anfíbios

Dado que não foi possível, em tempo útil a verificação de campo das espécies da fauna para a
restante área do município de Mafra, foram utilizados os documentos realizados pelo ICNF, os quais
permitiram a localização destes valores em formato Shape.
Foram também apresentadas outras espécies que constam da bibliografia consultada no site da
Tapada Nacional de Mafra.
Classificação

Nome científico

Fenologia

Estatuto de
conservação

Directiva
Habitats

Ocorrência

sapo-parteiro

Alytes obstetricans

Res

LC

B-IV

Potencial

sapo-comum

Bufo bufo
Discoglossus
galganoi

Res

LC

-------------

Existente

Res/EndIb

NT

B-II; B-IV

Potencial

Nome comum

rã-de-focinho-pontiagudo

Anfíbios

rela-meridional

Hyla meridionalis

Res

LC

B-IV

Potencial

sapo-de-unha-negra

Pelobates cultripes

Res

LC

B-IV

Potencial

sapinho-de-verrugas-verdes

Pelodytes punctatus

Res

LC

-------------

Potencial

salamandra-das-costassalientes

Pleurodeles waltl

Res

LC

-------------

Potencial

rã-verde

Rana perezy

Res

LC

B-IV

Potencial

salamandra-das-pintasamarelas

Salamandra
salamandra

Res

LC

-------------

Potencial

tritão-de ventre-laranja

Triturus boscait

Res/EndIb

LC

-------------

Potencial

tritão-verde

Triturus
marmoratus

Res

LC

B-IV

Potencial

Tabela 31 | Espécies faunísticas endémicas potenciais e/ou existentes na restante área do concelho de Mafra.

Nos pontos seguintes são caracterizados as espécies de anfíbios existentes, bem como algumas que
constam da Directiva Habitas.
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6.3.2.1. Alytes obstetricans Laurenti,1768 (Sapo-parteiro-comum)
Habitat: A presente espécie habita em florestas temperadas, muros, zonas declivosas com presença
de pequenas pedras e vegetação esparsa. São predados por cobras de água, mamíferos carnívoros e
coruja das torres.

Figura 81 | Alytes obstetricans (Fonte: www.tapadademafra.pt)

Distribuição Geográfica: A presente espécie poderá encontrar-se na Tapada Nacional de Mafra.
Estatuto de Conservação: Pouco preocupante.
Estatuto de Protecção:
a) Anexo B-IV da Directiva Habitats
b) Anexo II da Convenção de Berna
Factores de Ameaça:
a) Perda de habitat.
b) Desenvolvimento agrícola.
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6.3.2.2. Bufo bufo (Sapo-comum)
Habitat: A presente espécie habita em áreas agrícolas, montanha e bosques de caducifólias.

Figura 82 | Bufo bufo (Fonte: http://naturlink.sapo.pt/)

Distribuição Geográfica: A presente espécie poderá encontrar-se em todo o concelho. No entanto,
apenas a zona da área da freguesia de Cheleiros, delimitada na figura seguinte se encontra
monitorizada e registada pelo ICNF.

Figura 83 | Carta de localização da espécie faunística Bufo bufo, na restante área do concelho.

Estatuto de Conservação: Pouco preocupante.
Estatuto de Protecção: Anexo II da Convenção de Berna.
Factores de Ameaça:
a) Perda de habitat.
b) Desenvolvimento agrícola.
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6.3.2.3. Hyla meridionalis (Rela-meridional)
Habitat: Estas espécies podem ser observadas junto às árvores, arbustos, relvados e a habitats
aquáticos.

Figura 84 | Hyla meridionalis (Fonte: www.tapadademafra.pt)

Distribuição geográfica: A presente espécie é potencial na Tapada Nacional de Mafra, junto à lagoa
do Sonível na época de reprodução. É também frequente em todo o território de Mafra, nos tanques.
Estatuto de conservação: Pouco preocupante.
Estatuto de Protecção:
a) Anexo B-IV da Directiva Habitats.
b) Anexo II da Convenção de Berna.
Factores de Ameaça:
a) Poluição aquática.
b) Intensificação agrícola.
c) Introdução de predadores como o Lagostim-do-Luisiana (Procambarus clarkii).
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6.3.2.4. Pelobates cultripes (Sapo-de-unha-negra)
Habitat: A presente espécie poderá ocorrer em locais como dunas, florestas e áreas cultivadas. São
predados pelas cobras de água, aves de rapina nocturnas e alguns mamíferos.

Figura 85 | Pelobates cultripes (Fonte: www.tapadademafra.pt)

Distribuição Geográfica: A presente espécie é frequente na Tapada de Mafra, junto à lagoa do
Sonível.
Estatuto de Conservação: Pouco preocupante.
Estatuto de Protecção:
a) Anexo B-IV da Directiva Habitats.
b) Anexo II da Convenção de Berna.
Factores de Ameaça:
a) Intensificação agrícola.
b) Destruição dos habitas húmidos.
c) Introdução de predadores como o Lagostim-do-Luisiana (Procambarus clarkii).
d) Mortalidade nas estradas.
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6.3.2.5. Triturus marmoratus (Tritão-verde)
Habitat: A presente espécie encontra-se em lagoas com vegetação densa, sendo a sua actividade
essencialmente nocturna.

Figura 86 | Triturus marmoratus (Fonte: www.tapadademafra.pt)

Distribuição Geográfica: A presente espécie é frequente na Tapada de Mafra, junto aos tanques e
charcos quando chove.
Estatuto de Conservação: Pouco preocupante
Estatuto de Protecção:
a) Anexo B-IV da Directiva Habitats
b) Anexo II da Convenção de Berna
Factores de Ameaça:
a) Intensificação agrícola,
b) Destruição dos habitas húmidos
c) Introdução de predadores como o Lagostim-do-Luisiana (Procambarus clarkii)
d) Captura ilegal para comércio
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6.3.3.

Répteis

No que diz respeito aos répteis não foi verificada nenhuma espécie das que se encontram
referenciadas pelo ICNF, nomeadamente, o sardão (Lacerta lepida) e o lagarto-de-água (Lacerta
schreiberi).
Classificação

Nome comum

Nome científico

Fenologia

Estatuto de
conservação

Directiva
Habitats

Ocorrência

Res
Res

LC
LC

-------------------------

Potencial
Potencial

cobra-cega
cobra-de-pernastridáctila/fura-panascos

Blanus cinereus

cobra-de-ferradura

Coluber hippocrepis

Res

LC

B-IV

Potencial

cobra-lisa-bordalesa

Coronella girondica

Res

LC

-------------

Potencial

cobra-de-escada

Elaphe scalaris

Res

LC

-------------

Potencial

sardão

Lacerta lepida

Res

LC

Existente

Lacerta schreiberi

Res/EndIb
erico

LC

lagarto-de-água
cobra-rateira

Malpolon
monspessulatus
Mauremys leprosa
Natrix maura
Natrix natrix
astreptophora

Res

LC

Anexo II
Conv. Berna
B-II; B-IV;
Anexo II
Conv. Berna
-------------

Res
Res
Res

LC
LC
LC

B-II; B-IV
------------B-IV

Potencial
Potencial
Potencial

lagartixa-ibérica

Podarcis hispanica

Res

LC

B-IV

Potencial

lagartixa-do-matocomum

Psammodromus
algirus

Res

LC

-------------

Potencial

osga-comum

Tarentola mauritanica

Res

LC

-------------

Potencial

Víbora-cornuda

Vipera latastei

Res

VU

-------------

Potencial

Répteis
cágado -mediterrânico
cobra-de-água-viperina
cobra-de-água-de-colar

Chalcides striatus

Existente

Potencial

Tabela 32 | Listagem das espécies de répteis potenciais e/ou existentes na restante área do concelho de Mafra

Nos pontos seguintes são caracterizados as espécies existentes na restante área do concelho e
algumas que pertencem ao Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006).
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6.3.3.1. Lacerta lepida (Sardão)
Habitat: Ocupa principalmente zonas de mato mediterrânico com áreas abertas com boa exposição
solar. Esta espécie prefere locais com abundância de abrigos, designadamente acumulações de
pedras, muros, entre outros.

Figura 87 | Lacerta lepida (Fonte: http://www.icnf.pt/portal)

Distribuição Geográfica: Distribui-se pela Península Ibérica, sudeste de França e NW de Itália. Em
Mafra a presente espécie encontra-se na freguesia de Cheleiros.
Estatuto de Protecção: Espécie Pouco Preocupante em Portugal Continental, sendo o seu estatuto
não ameaçado (NT. Incluída nos Anexos II da Convenção de Berna.
Factores de Ameaça: A perseguição directa pelo homem constitui a principal causa do declínio que
se tem observado para esta espécie. Também sofrem uma elevada taxa de mortalidade por
atropelamento já que estes lagartos utilizam com frequência as estradas por serem locais com boa
exposição solar.
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Promover a conservação e/ou recuperação da vegetação ribeirinha.
b) Regularização dos recursos hídricos.
c) Manutenção e melhoria da qualidade da água.
d) Elaboração de Estudos de Impacto Ambiental.
e) Informação e sensibilização sobre a espécie.
6.3.3.2. Lacerta schreiberi Bedriaga (lagarto-de-água)
A caracterização da presente espécie encontra-se descrita no ponto 5.3.3.1., do presente relatório.
6.3.3.3. Mauremys leprosa (cágado-mediterrânico)
A caracterização da presente espécie encontra-se descrita no ponto 5.3.3.2., do presente relatório.
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6.3.3.4. Vipera latastei (Víbora-cornuda)
Habitat: Esta espécie encontra-se em zonas de montanha, preferindo as encostas declivosas com
matos densos e áreas florestais com cobertura arbustiva. É umaespécie diurna, embora nos dias
quentes passe a ser crepuscular.

Figura 88 | Vipera latastei (Fonte: http://www.euroherp.com/)

Distribuição Geográfica: A presente espécie ocorre na Península Ibérica e Norte de África.
Na zona da Tapada Nacional de Mafra foi encontrada na zona do Celebredo16 e no Sonível (maior
número de indivíduos detectados junto à lagoa), no entanto em fase de monitorização do Plano,
poderá confirmar-se a sua presença.
Estatuto de protecção: Está classificada como Vulnerável, pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal.
Factores de Ameaça:
a) Incêndios florestais.
b) Silvicultura intensiva.
c) Aproveitamento dos solos para fins agrícolas.
d) Desenvolvimento urbano e infra-estruturas viárias.
e) Atropelamento nas estradas.
f)

Captura ilegal e coleccionismo.

Recomendações e Orientações de gestão:
a) Acções eficazes na prevenção de incêndios florestais.
b) Conservação de sebes e muros de pedra que delimitam os terrenos agrícolas.
c) Conservação das áreas florestais autóctones, incentivando o corte equilibrado de madeiras
nas florestas.
d) Iniciativas de educação a nível escolar.
e) Campanhas de sensibilização.
f)

16

Acções de investigação.

Tapada Nacional de Mafra (www.tapadademafra.pt)
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6.3.4.

Avifauna

Para a restante área do concelho de Mafra, ocorrem cinco espécies de conservação prioritária, sendo
duas protegidas pelo Decreto-Lei n.º 45/2005, conforme a tabela seguinte.
Classificação

Aves de
Rapina

Nome comum

Nome científico

Fenologia

Estatuto de
conservação

Directiva
Habitats

Ocorrência

açor

Accipiter gentilis

Res

VU

A-I

Potencial

gavião-da-Europa

*Accipiter nisus

Res

LC

A-I

Existente

mocho galego

Athene noctua

Res

LC

-------------

Existente

bufo real

Bubo bubo

Res

NT

A-I

Potencial

águia-d`asa-redonda

Buteo buteo

Res

LC

-------------

Potencial

águia-cobreira

Circaetus gallicus

MigRep

NT

A-I

Potencial

Res

LC

-------------

Potencial

Res

EN

A-I

Existente

peneireiro
águia-de-Bonelli

Falco tinnunculus
*Hieraaetus
fasciatus

coruja-do-mato

Strix aluco

Res

LC

-------------

Existente

coruja-das-torres

Tyto alba

Res

LC

-------------

Existente

(*) – Espécie Prioritária
Tabela 33 | Listagem das espécies de aves de rapina potenciais e/ou existentes, na restante área do concelho de Mafra.

Nos pontos seguintes são caracterizados as espécies existentes na restante área do concelho e
algumas incluídas na Directiva Comunitária.
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6.3.4.1. Accipiter gentilis (Açor)
Habitat: A presente espécie encontra-se em barrancos arborizados com cursos de água. O principal
habitat do açor é composto por pinhais-bravos adultos e possuidores de árvores de grande porte,
por bosques e bosquetes de folhosas autóctones (e.g. carvalhais maduros) e, por vezes, em
eucaliptais.
Circundantes às formações arbóreas onde nidifica, encontram-se terrenos abertos de mato, culturas
agrícolas e pastagens, onde tende a caçar perto das orlas.

Figura 89 | Accipiter gentilis (Fonte: ICNF)

Distribuição Geográfica: De acordo com dados recolhidos no terreno pela Sociedade para o Estudo
das Aves, confirmam a presença de 11 casais de Accipiter gentillis no concelho de Mafra (4 deles
junto da sua fronteira), nas seguintes zonas: entre S Lourenço e Galegos; Montesouros e
Gonçalvinhos; Casal de Romeirão de Baixo e Casal do Mosqueiro; Igreja Nova e Cheleiros; Tapada de
Mafra (zona norte); entre Alcainça e Alto do Cabeço (Galés); a Nordeste de Casal da Cerca; Fonte do
Coelho e Cabeça Grande; Carcavelos e Bocal de Baixo; Casal do Pomar e Casal da Adega; a Sul da
Aldeia da Mata.
Estatuto de Conservação: Espécie Vulnerável.
Estatuto de Protecção:
a) Livro Vermelho de Vertebrados.
b) Anexo A-I da Directiva Habitats (DL n.º 49/2005).
Factores de Ameaça: Os principais factores de ameaça são os incêndios florestais, o corte de
povoamentos ou árvores onde a espécie nidifica e a perseguição através do abate directo. A
destruição de ninhos e o roubo de crias são outros factores que afectam a população.
Por se tratar de um predador essencialmente ornitófago, o açor é uma espécie potencialmente
sensível aos efeitos dos pesticidas e metais pesados, que poderão afectar o sucesso reprodutivo.
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Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Políticas florestais de reordenamento, gestão e repovoamento florestal e de prevenção de
incêndios.
b) Promover espaços florestais diversificados.
c) O Manual de Boas Práticas Florestais deverá incorporar medidas com vista à conservação das
aves de rapina e do seu habitat.
d) A reconversão para eucaliptal das antigas áreas de pinhal deve ser desencorajada, não
devendo a rearborização com pinheiro-bravo deixar de ser apoiada.
e) Promover campanhas de educação ambiental junto dos proprietários e gestores florestais e
cinegéticos, madeireiros, resineiros, com vista à sensibilização destes para a conservação das
aves de rapina.
f)

Aumentar a fiscalização e um controlo apertado sobre os animais comercializados e
utilizados em cetraria, nomeadamente sobre as suas proveniências.

g) Promover estudos sobre biologia e ecologia da espécie.
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6.3.4.2. *Accipiter nisus (Gavião-da-europa) (Espécie prioritária)
Habitat: Ocorre em povoamentos de baixa densidade

Figura 90 | Accipiter nisus (Fonte: PNSC. Relatório)

Distribuição Geográfica: A distribuição geográfica da presente espécie será mais vasta do que a
apresentada na figura 88, o que em fase de avaliação e monitorização se deverá verificar a sua
presença.

Figura 91 | Carta de localização da espécie faunística *Accipiter nisus, na restante área do concelho.

Estatuto de Conservação: Pouco preocupante.
Estatuto de Protecção: Anexo A-I da Directiva Habitats (DL n.º 49/2005).
Factores de Ameaça: Os factores e ameaça principais são a utilização indevida de pesticidas e a
perturbação dos locais durante a época de nidificação.
Recomendações e orientações de gestão:
a) Controlo das actividades de ar -livre
b) Acompanhamento das acções de gestão florestal.
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6.3.4.3. Athene noctua (Mocho-galego)
Habitat: A presente espécie pode ser encontrada em terrenos abertos e sem árvores e jardins de
grandes dimensões em zonas urbanas (Hidroprojecto, 2007, in Rufino, 1989).

Figura 92 | Athene noctua (Fonte: www.avesdeportugal.info)

Distribuição Geográfica: A presente espécie poderá ser encontrada na freguesia da Carvoeira.
Estatuto de conservação: Pouco preocupante.
Factores de Ameaça: Não são conhecidos factores de ameaça.
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6.3.4.4. Bubo bubo (Bufo-real)
Habitat: Pode ser encontrada em vários habitats, como: arribas costeiras, matos áreas agrícolas e
zonas florestais. Da sua dieta fazem parte mamíferos de médio porte, répteis e aves.

Figura 93 | Bubo bubo (Fonte: Ana Raimundo)

Distribuição Geográfica: De acordo com a informação recolhida pela Sociedade para o Estudo das
Aves, confirma-se a presença de 3 casais de Bubo bubo no concelho de Mafra, nas seguintes zonas:
entre Sta. Susana e Carvalhal; Cheleiros e Laje; Cabeço dos Cucos e Bocal de Cima.
Estatuto de Conservação: Quase ameaçada.
Estatuto de Protecção: Anexo I da Directiva Aves.
Factores de Ameaça: Caça e, eventualmente, perturbação, ocupação do litoral e das zonas agrícolas
por áreas urbanizadas, expansão das áreas ocupadas por povoamentos florestais de espécies
exóticas.
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Delimitação de áreas de Protecção Total.
b) Limitação à expansão urbana e à implementação de manchas de floresta de produção.
6.3.4.5. Falco peregrinus (falcão-peregrino)
A caracterização da presente espécie encontra-se descrita no ponto 5.3.5.1., do presente relatório.
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6.3.4.6. *Hieraaetus fasciatus (Águia-de-Bonelli) (Espécie prioritária)
Habitat: Espécie muito sensível à perturbação, mostrando preferência por áreas pouco povoadas.

Figura 94 | *Hieraaetus fasciatus (Fonte: PNSC. Relatório)

Distribuição Geográfica: De acordo com dados recolhidos no terreno pela Sociedade para o Estudo
das Aves, confirmam a presença de 2 casais de Hieraetus fasciatus no concelho de Mafra, nas
seguintes zonas: Tapada de Mafra (zona Leste); Santa Susana e Longo da Vila.

Figura 95 | Localização da espécie *Hieraaetus fasciatus, na restante área do concelho.

Estatuto de Conservação: É uma espécie rara e em perigo em Portugal.
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Estatuto de Protecção:
a) Anexo I da Directiva Aves e Espécie de Conservação Prioritária.
b) Anexo II das Convenções de Berna.
c) Anexo II-A da Convenção de Washington (CITES) (Regulamento CE n.º 1332/2005, de 9 de
Agosto).
Factores de Ameaça: Perturbação humana, que inclui acções como caça furtiva e perturbação dos
locais de nidificação. Com as alterações e danificação que os habitats têm vindo a sofrer, a falta de
locais adequados à nidificação, assim como a escassez de territórios de caça apropriados, tornam -se
também factores de ameaça muito relevantes.
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Criação de medidas de decisão legal, sobre a instalação de traçados eléctricos nas áreas de
importância para a espécie.
b) Promoção de sansões legais para os prevaricadores em matéria de perseguição e abate de
espécies protegidas.
c) Aumento da fiscalização e vigilância nas áreas de nidificação.
d) Promoção da manutenção e valorização do mosaico agro-florestal.
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6.3.4.7. Strix aluco (Coruja-do-mato)
Habitat: Espécie que frequenta a floresta e o bosque. Trata-se de uma espécie da orla da floresta e
nidifica próximo dos terrenos agrícolas.

Figura 96 | Strix aluco (Fonte: http://www.avesdeportugal.info/stralu.html)

Distribuição Geográfica: Esta espécie pode ser encontrada nas freguesias de Cheleiros, Mafra e
Santo Isidoro.
Estatuto de conservação: Pouco preocupante
Estatuto de protecção: Anexo II da convenção de Berna
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6.3.4.8. Tyto alba (Coruja-das-torres)
Habitat: Pastagens e terrenos agrícolas abertos. Nidifica em quintas, moinhos, ruinas e igrejas.

Figura 97 | Tyto alba (Fonte: http://www.jcmorais.com/docs_abertos/coruja/Corujas.pdf)

Distribuição Geográfica: De acordo com a distribuição geográfica do ICNF, a espécie ocorre nas
freguesias de Santo Isidoro, Igreja Nova e Cheleiros.
Estatuto de Conservação: Pouco Preocupante
Estatuto de protecção:
a) Anexo I da Directiva Aves e Espécie de Conservação Prioritária.
b) Anexo II das Convenções de Berna.
c) Anexo II-A da Convenção de Washington (CITES) (Regulamento CE n.º 1332/2005, de 9 de
Agosto).
Factores de Ameaça:
a) Redução do mosaico agrícola com decréscimo da diversidade de habitat.
b) Utilização de agro-químicos.
c) Abate ilegal e a pilhagem de ninhos constituem factores de mortalidade.
d) A colisão com viaturas que ocorre nas estradas.
e) Uso de iscos envenenados para eliminar espécies prejudiciais à agricultura, nomeadamente
às sementeiras, como é o caso dos roedores.
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Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Promoção dos sistemas agrícolas extensivos, nomeadamente a policultura e os sistemas
cerealíferos tradicionais.
b) Diminuição dos actos de pilhagem de ninhos/ juvenis através da vigilância activa no período
de nidificação.
c) Realização de acções de esclarecimento sobre a espécie junto do público em geral.
d) Fiscalização das actividades cinegéticas.
e) Implementação das normas de gestão cinegética nas áreas de habitat.
f)

Prevenção da mortalidade por colisão nas estradas através da implementação de medidas
minimizadoras.

g) Restrição ao uso de pesticidas.
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Poderão encontrar-se, também, as seguintes espécies de aves passeriformes, para a restante área do
concelho de Mafra, a verificar na fase de monitorização do PDM.
Classificação

Nome comum

Nome científico

Fenologia

Estatuto de
conservação

Directiva
Habitats

Ocorrência

Res

LC

-------------

Potencial

Res/Vis

LC

-------------

Potencial

Chapim-rabilongo

Aegithalus
caudatus

Laverca

Alauda arvensis

Pintarroxo-comum

Carduelis
cannabina

Res

LC

-------------

Potencial

Pintassilgo

Carduelis carduelis

Res

LC

-------------

Potencial

Verdelhão-comum

Carduelis chloris

Res

LC

-------------

Potencial

Rouxinol-bravo

Cettia cetti

Res

LC

-------------

Potencial

Pombo-das-rochas

Columba livia

Res

DD

-------------

Potencial

Gralha-preta

Corvus corone

Vis

LC

-------------

Potencial

Cia

Emberiza cia

Res

LC

-------------

Potencial

Pisco-de-peito-ruivo

Erithacus rubecula

Res

LC

-------------

Potencial

Bico-de-lacre

Estrilda astrilde

Nind

NA

-------------

Potencial

Papa-moscas-preto

Ficedula hypoleuca

Vis

LC

-------------

Potencial

Gaio

Garrulus glandarius

Res

LC

D

Potencial

Guincho

Larus ridibundus

Vis

LC

-------------

Potencial

Motacilla alba

Res/Vis

LC

-------------

Potencial

Parus caeruleus

Res

LC

-------------

Potencial

Chapim-real

Parus major

Res

LC

-------------

Potencial

Pardal-comum

Passer domesticus

Res

LC

-------------

Potencial

Rabirruivo-preto

Phoenicurus
ochuros
Phylloscopus
collybita

Res

LC

-------------

Potencial

MigRep

LC

-------------

Potencial

Passeiformes Alvéola-branca
Chapim-azul

Felosa-comum
Cartaxo-comum

Saxicola torquata

Res

LC

-------------

Potencial

Chamariz

Serinus serinus

Res

LC

-------------

Potencial

Rola-turca

Streptopelia
decaoto

Res

LC

-------------

Potencial

Estorninho-preto

Sturnus unicolor

MigRep

LC

-------------

Potencial

Res

LC

-------------

Potencial

Sylvia
melanocephala
Troglodytes
troglodytes

Res

LC

-------------

Potencial

Res

LC

-------------

Potencial

Turdus merula

Vis

LC

-------------

Potencial

Toutinegra-de-barrete-preto Sylvia atricapilla
Toutinegra-de-cabeça-preta
Carriça
Melro

Tabela 34 | Listagem das espécies de aves passeriformes potenciais na restante área do concelho de Mafra.
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6.3.5.

Mamíferos

Para a restante área do concelho de Mafra foram localizadas cinco espécies de mamíferos, conforme
a tabela seguinte, das quais apenas duas são consideradas de conservação prioritária.
Nome científico

Fenologia

ratinho-do-campo
Musaranho-de-dentesbrancos
morcego-hortelão-claro
morcego-hortelão-escuro

Apodemus sylvaticus

Res
Res

Estatuto de
conservação
LC
LC

Ouriço-cacheiro

Erinaceus europaeus

Res
Res
Res

LC
LC
LC

Geneta
Saca-rabos
Lontra

Genetta genetta
Herpestes icheumon
Lutra lutra

Texugo

Meles meles

Nind
Nind
Res
Res

LC
LC
LC
LC

Rato-cego

Microtus lusitanicus

Res

LC

Morcego-de-peluche

Miniopterus
schreiberi

Res

VU

Doninha

Mustela nivalis

Res

LC

Toirão
Morcego-rato-grande

Mustela putorius
Myotis myotis

morcego-arborícola-gigante

Nyctalus lasiopterus

Res
Res
-----------

DD
VU
NT

Coelho-bravo

Oryctolagus
cuniculus
Pipistrellus Kuhlii
Pipistrellus
pipistrellus
Pipistrellus
pygmaeus
Rattus rattus

Res

NT

Directiva
Habitats
----------------------------------------------------B-V
B-V;D
B-II; B-IV
--------------------------------------------B-V
B-II
-----------D

Res
Res

LC
LC

B-IV
B-IV

Potencial
Potencial

Res

LC

B-IV

Potencial

Res
Res

LC
VU

----------B-II

Potencial
Potencial

Res

VU

B-II

Potencial

Res

VU

B-II

Potencial

Res
Res

LC
LC

Potencial
Potencial

Res/EndIb
Res

LC
LC

---------------------DD
------------

Classificação

Mamíferos

Nome comum

morcego-de-Kuhl
morcego-pigmeu
morcego-anão
Ratazana-preta
Morcego-de-ferraduramediterrânico
Morcego-de-ferraduragrande
Morcego-de-ferradurapequeno
Javali

Crossidura russula
Eptesicus isabellinus
Eptesicus serotinus

Rhinolophus euryale
Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Sus scrofa

morcego-rabudo

Tadarida teniotis

Toupeira-comum

Talpa occidentalis

Raposa

Vulpes vulpes

Ocorrência
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Potencial
Existente
Potencial
Potencial
Existente
Potencial
Potencial
Existente
Existente
Potencial
Potencial
Potencial

Potencial
Existente

Tabela 35 | Listagem dos mamíferos de ocorrência potencial e/ou existente na restante área do concelho de Mafra.

Nos pontos seguintes são caracterizados as espécies de mamíferos existentes na restante área do
concelho e algumas incluídas na Directiva Comunitária.
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6.3.5.1. Genetta genetta (Geneta)
Habitat: Ocupa uma grande variedade de biótopos, preferindo florestas de caducifólias e mistas e
zonas rochosas; encontra-se também nas proximidades de corpos de água, desde que com vegetação
densa na margem.

Figura 98 | Genetta genetta (Fonte: http://naturdata.com/Genetta-genetta-6605.htm)

Distribuição geográfica: Sul de França e Península Ibérica, África do Norte, oriental e sul.
Em Portugal cobre todo o território, sendo um dos carnívoros mais comuns. Segundo o ICNF a sua
localização, no município de Mafra, ocorre nas freguesias de Cheleiros e Igreja Nova.
Estatuto de Conservação: Pouco preocupante.
Estatuto de Proteção:
a) Anexo III da Convenção de Berna;
b) Anexo B-V da Directiva Habitats;
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6.3.5.2. Meles meles (Texugo)
Habitat: Sistema de tocas subterrâneas com várias entradas de acesso.

Figura 99 | Meles meles (Fonte: PNSC. Relatório)

Distribuição Geográfica: Espécie de ocorrência potencial em parte do território municipal.
Identificada pelo ICNF na freguesia de Cheleiros.

Figura 100 | Localização da espécie Meles meles, na restante área do concelho.

Estatuto de Conservação: Pouco preocupante
Estatuto de Proteção: Anexo III da Convenção de Berna.
Factores de Ameaça: Caça furtiva
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6.3.5.3. Mustela nivalis (Doninha)
Habitat: Prefere áreas agrícolas com presença de muros de pedra solta e vegetação densa.

Figura 101 | Mustela nivalis (Fonte: http://www.pawsforwildlife.co.uk/least_weasel.php)

Distribuição Geográfica: Encontra-se em certas áreas do território municipal, nomeadamente, nas
freguesias de Santo Isidoro e Cheleiros.

Figura 102 | Localização da espécie Mustela nivalis, na restante área do concelho.

Estatuto de Conservação: Pouco preocupante.
Estatuto de Protecção: Anexo III da Convenção de Berna.

| Departamento de Urbanismo, Obras Municipais e Ambiente | DPTGU

153 | 175

PROPOSTA DA REVISÃO DO PDM DE MAFRA
Relatório de Caracterização dos Valores Naturais
Junho 2014

6.3.5.4. Mustela putorius (Toirão)
Habitat: Espécie associada a habitats aquáticos, como margens de rios ou pântanos, zonas
arborizadas ou pastagens com árvores.

Figura 103 | Mustela putorius (Fonte: PNSC. Relatório)

Distribuição Geográfica: Europa, excepto as ilhas e a Península Balcânica e Marrocos. Encontra-se de
norte a sul de Portugal, de forma descontínua. No concelho de Mafra poderá ser encontrada,
segundo o ICNF nas freguesias de Mafra e Igreja Nova.

Figura 104 | Localização da espécie Mustela putorius, na restante área do concelho.

Estatuto de Conservação: Não existe informação suficiente sobre o seu carácter de conservação.
Estatuto de Proteção: Anexo III da Convenção de Berna
Factores de Ameaça:
a) Diminuição de habitat disponível, decréscimo da população-presa (coelho).
b) Atropelamento e perseguição ilegal.
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Sensibilização ambiental.
b) Monitorização da distribuição e da população.
c) Conservação das margens das linhas de água.
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6.3.5.5. Rhinolophus euryale (Morcego-de-ferradura-mediterrânico)
Habitat: Espécie predominantemente cavernícola, tanto para criação como para hibernação.

Figura 105 | Rhinolophus euryale (Fonte: PNSC. Relatório)

Estatuto de Conservação: Criticamente em perigo.
Estatuto de Protecção:
a) Anexo B –II e B-IV.
b) Anexo II das Convenções de Berna e Bona.
Factores de Ameaça:
a) Destruição e perturbação dos abrigos.
b) Destruição de florestas de folhosas autóctones bem desenvolvidas.
c) Destruição das galerias ripícolas, bem como de outras estruturas arbóreas, em bordaduras
de caminhos e em parcelas agrícolas.
d) Poluição resultante da intensificação da utilização de produtos químicos na agricultura,
pecuária, silvicultura, nomeadamente pesticidas e fertilizantes.
e) Perseguição directa.
Recomendações e Orientações de Gestão: Identicas às recomendações referidas na espécie anterior.
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6.3.5.6. Rhinolophus ferrumequinum (Morcego-de-ferradura-grande)
Habitat: Espécie ubiquista que prefere zonas arborizadas com espaços abertos, grutas e minas locais.
Para caçar preferem zonas bem arborizadas.

Figura 106 | Rhinolophus ferrumequinum (Fonte: PNSC. Relatório)

Estatuto de conservação: Espécie Vulnerável.
Estatuto de protecção:
a) Anexo B – II e B-IV.
b) Anexo II das Convenções de Berna e Bona.
Factores de Ameaça: Identicados os mesmos factores referidos na espécie anterior.
Recomendações e Orientações de gestão: Identicadas as recomendações referidas na espécie
anterior.
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6.3.5.7. Rhinolophus hipposideros (Morcego-de-ferradura-pequeno)
Habitat: A espécie não é exclusivamente cavernícola, podendo criar tanto em edifícios, como em
grutas e minas.

Figura 107 | Rhinolophus hipposideros (Fonte: PNSC. Relatório)

Estatuto de Conservação: Pouco preocupante
Estatuto de Protecção:
a) Anexo B – II e B-IV.
b) Anexo II das Convenções de Berna e Bona.
Factores de Ameaça: Identicados os factores referidos na espécie anterior.
Recomendações e Orientações de gestão: Identicadas as recomendações referidas na espécie
anterior.
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6.3.5.8. Vulpes vulpes (Raposa)
Habitat: Esta espécie prefere áreas ocupadas por mosaicos agrícolas, bosques, terrenos abertos e
matagais.

Figura 108 | Vulpes vulpes (Fonte: http://naturdata.com/Vulpes-vulpes-6692.htm)

Distribuição Geográfica: A distribuição da presente espécie deverá ser melhor estudada aquando a
fase de avaliação e monitorização.

Figura 109 | Localização da espécie Vulpes vulpes, na restante área do concelho.

Estatuto de protecção: Pouco preocupante
Estatuto de conservação:
a) Anexo III da Convensão de Berna.
b) Espécie Cinegética.
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6.3.6.

Peixes

De acordo com a informação cartográfica cedida pelo ICNF, verifica-se a ocorrência da espécie
Chondrostoma lusitanicum (boga-portuguesa).
Classificação

Peixes

Nome comum

Nome científico

Fenologia

boga-portuguesa

Chondrostoma lusitanicum Res/End

escalo-do-sul

Squalius pyrenaicus

Res/EndIb

Estatuto de
conservação

Directiva
Habitats

CR

-------------------------

EN

Ocorrência
Existente
Potencial

Tabela 36 | Espécies de peixes com ocorrência exixtente e/ou Potencial, na restante área do concelho.

6.3.6.1. Chondrostoma lusitanicum (Boga-portuguesa)
A caracterização da presente espécie encontra-se descrita no ponto 5.3.4.1., do presente relatório.
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6.3.6.2. Squalius pyrenaicus (Escalo-do-sul)
Habitat: A presente espécie ocorre preferencialmente em pequenos cursos de água.

Figura 110 | Squalius pyrenaicus (Fonte: ICNF)

Distribuição geográfica: Os locais de ocorrência potencial para a presente espécie, são nos principais
cursos de água, nomeadamente na ribeira de Cheleiros e Rio Lizandro.
Estatuto de conservação: Em perigo.
Estatuto de protecção: Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril
Factores de Ameaça: (Livro Vermelho de Vertebrados):
a) Degradação do habitat provocada pela captação de água.
b) Degradação da qualidade da água.
c) Introdução de espécies indígenas.
Recomendações e Orientações de Gestão:
a) Controlo das espécies não-indigenas.
b) Sensibilização ambiental.
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6.3.7.

Avaliação Faunística

De acordo com as espécies de conservação prioritária para a restante área do município de Mafra,
foram estabelecidas três classes de valor: excepcional, muito elevado, elevado e não significativo.
Estas classes devem servir de base à elaboração da carta de valor faunístico, apresentada nesta fase
na figura seguinte. As espécies faunísticas que poderão ocorrer nesta área, devem ser verificadas in
loco numa fase de monitorização do PDM, de modo a realizar uma Carta de Valor Faunístico.
Na classe 1, valor excepcional foram incluídas as espécies de conservação prioritária de acordo
com o estatuto de ameaça atribuído pelo Livro Vermelho dos Vertebrados, designadamente:
Chondrostoma lusitanicum (boga-portuguesa), Hieraaetus fasciatus (águia-de-Bonelli) e Squalus
pyrenaicus (escalo-do-sul).
Na classe 2, valor

uito elevado , foram incluídas as áreas de ocorrência das espécies do Anexo II -

Directiva 92/43/CEE (Habitats) ou Anexo I - Directiva 79/409/CEE (Aves). As espécies que ocorrem no
concelho de Mafra com esta valoração: Bubo bubo (bufo-real); Lacerta schereiberi (lagarto-de-água).
Na classe 3, valor elevado , foram incluidas as espécies que apresentem uma atenção especial por
parte do ICNF, nomeadamente: Athene noctua (mocho-galego), Bufo bufo (sapo-comum), Meles
meles (texugo), Mustela nivalis (doninha), Strix aluco (coruja-do-mato) e Tyto alba (coruja-dastorres).
Na classe 4, valor não significativo , foram incluídas as áreas de ocorrência das restantes espécies,
não tendo sido estas áreas marcadas na carta de valor faunístico.
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Valor Faunístico

Espécie

Valor Excepcional
Valor Muito Elevado
Valor Elevado

Chondrostoma lusitanicum; Hieraetus fasciatus; Squalus pyrenaicus
Bubo bubo; Lacerta schreiberi
Athene noctua; Bufo bufo; Meles meles; Mustela nivalis; Strix aluco; Tyto alba; Vulpes vulpes

Tabela 37 | Tabela de valor faunístico das espécies com ocorrência existente no restante concelho.

Figura 111 | Carta de Valoração Faunística, na restante área do concelho.
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7. PATRIMÓNIO GEOLÓGICO
O concelho de Mafra está compreendido entre o maciço subvulcânico de Sintra, a sul, o complexo
basáltico de Lisboa, a sudoeste, e o maciço jurássico que se prolonga para norte e nascente.
Ao nível do levantamento do património geológico com maior relevância no concelho de Mafra,
destaca-se o Penedo do Lexim, integrado no complexo vulcânico de Lisboa, também classificado
como sítio arqueológico.
O complexo vulcânico de Lisboa formou-se durante o Cretácico Superior e a sua génese relaciona-se
com o conjunto de fenómenos geológicos que caracterizam esta região nos finais do Mesozóico e no
início do Terceário. Este complexo magmático apresenta formações prismáticas de basalto e
doleritos, com presença ocasional de traquitos e traquibasaltos (Gomes, 2006, in Ribeiro & Ramalho,
1997, Andelucci, 2005).
O afloramento é uma chaminé vulcânica constituída por um tefrito maciço apresentando uma
disjunção colunar regular. A sua rocha possui uma textura porfirítica com fenocristais de olivina,
piroxena e ulvospinela (Brilha, 1998).
Sendo uma irrupção do Maciço Vulcânico de Lisboa num substrato de calcários e margas, a
morfologia desta chaminé vulcânica veio aumentar as condições propícias para a habitabilidade de
uma comunidade.
A região em que o Penedo de Lexim se insere faz parte da Extremadura Portuguesa pertencente, do
ponto de vista geológico, à Orla Mesocenozóica. (Gomes, 2006:364).
De acordo com o Decreto n.º 80/75, de 22 de Fevereiro, considera-se a área do Penedo do Lexim um
notável elemento de interesse estético de ordem paisagística, sendo considerada com elevado
interesse arqueológico, pela presença de uma estação pré-histórica.
Em termos de enquadramento paisagístico o Penedo do Lexim situa-se numa zona com
características rurais, localizada no ponto mais alto de um planalto visível da EN9.
O Penedo do Lexim assumido17 como um povoado isolado na margem direita da ribeira de Cheleiros,
corresponde ao início de uma paisagem de relevo movimentado, com inúmeras intercalações do
Maciço Vulcânico de Lisboa. Sendo uma elevação com cerca de 220m de cota, a sua altimetria e a sua
configuração escarpada, com penedos basáltico, tornam-no num ponto marcante na paisagem
envolvente.

17

Sousa, 1998.pp.451 a 506
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Para além da existência dos valores anteriormente descritos, destaca-se igualmente a existência de
notáveis afloramentos basálticos no Cabeço dos Moinhos e no Cabeço do Funchal.
Relativamente à presença de valores naturais importantes, destacam-se a Quercus sp. (Povoamento
Puro), principalmente Quercus coccifera L. (carrasco), conforme a Carta de Ocupação de Solos,
realizada nos Estudos de Caracterização da revisão do PDM. A localização e as características
geológicas e climáticas, da área do Penedo de Lexim, potenciam a existência de valores naturais de
elevada sensibilidade ecológica, nomeadamente a presença dos habitats 5230, 9230, 9240 e 9330,
avaliados no ponto anterior.
Importa ainda referir, que o sítio arqueológico do Penedo do Lexim encontra-se classificado como
Imóvel de Interesse Público, segundo o DR 1ª Série, n.º 45, de 22/2/1975 e DR 1ª Série, n.º 47, de
26/2/1982, sendo a única estação arqueológica do concelho de Mafra com esta classificação.

Figura 112 | Delimitação do Sítio Arqueológico do Penedo do Lexim.

Conquanto o concelho de Mafra apresente outros elementos de património geológico, a sua
avaliação deverá ser realizada na fase de monitorização do PDM.
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8. CONCLUSÕES
O território municipal possui um conjunto de recursos naturais que constituem um património
natural diferenciador no contexto metropolitano.
Com vista à integração no PDM de orientações de gestão para a conservação e valorização do
património natural, foi necessário desenvolver o presente relatório de caracterização. Este
documento pretende servir de base para a implementação de uma política de ambiente, na qual a
conservação dos valores naturais deve ser considerada.
Desta forma, as orientações de gestão devem ser acauteladas no planeamento e ordenamento do
território municipal, de modo a assegurar que as decisões do presente não comprometem a
preservação dos valores naturais no futuro.
As orientações de gestão para os habitats naturais e seminaturais e para as espécies da flora e da
fauna encontram-se mencionadas nas tabelas seguintes, sendo desenvolvidas para a área do Sítio
Sintra - Cascais da Rede Natura 2000, bem como para a restante área do concelho de Mafra. Os
códigos utilizados nas referidas tabelas correspondem ao previsto PSRN2000.
Acresce que, as orientações de gestão apresentadas nas tabelas seguintes tiveram como base de
estudo e análise o PSRN2000, relativamente à área do Sitio Sintra - Cascais, e o Guia metodológico de
Integração das Orientações de Gestão do referido plano.
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31
33

47
48

Promover a regeneração natural

58

Manter práticas de pastoreio extensivo

58a

Adoptar práticas de pastoreio específicas

59

Salvaguardar de pastoreio

62

Promover a recuperação dos zimbrais

64

Efectuar gestão por fogo controlado

65

Condicionar a florestação

X

X

X

X

X

77

Ordenar actividades de recreio e lazer

X

X

X

X

80

Conservar / recuperar cordão dunar

X

X

X

X

83

Ordenar acessibilidades

X

X

X

X

X

84

Condicionar o acesso
Interditar circulação de viaturas fora dos caminhos
estabelecidos

X

X

X

X

X

143
144
151

6220*

6210

5330pt5

5330pt7
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Informar e sensibilizar
Fiscalizar acessos e circulação de veículos
motorizados
Melhorar a eficácia da fiscalização sobre a emissão
de poluentes
Elaborar / implementar Planos de Gestão
localizados
Condicionar ou interditar corte e colheita de
espécies

X

X
X

X

Condicionar a construção de infra-estruturas
Reforçar fiscalização relativa a extracção e
depósitos de inertes
Interditar deposições de dragados ou outros
aterros
Criar alternativas à colheita de espécies,
promovendo o seu cultivo

X

X

X

Condicionar expansão urbano-turística

134

X

X

76

130

X

X

X

X

97

X

X

Regular dragagens e extracção de inertes

91

5210pt2

X

74

90

X

X

Efectuar desmatações selectivas

88

Orientações
susceptíveis
de
Regulamentação

X

70

85

4030pt1

2250pt1*

2120

2130*

2110

1240

Criar novos locais de reprodução,
conservar/recuperar os existentes
Condicionar intervenções nas margens e leito de
linhas de água
Condicionar captação água
Conservar / recuperar povoamentos florestais
autóctones
Impedir introdução de espécies não autóctones
/controlar existentes

40

1210

Orientações de gestão

92D0pt1

11

1150pt1*

Código

Habitats

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

(*) Habitat Prioritário

Tabela 38 | Tabela das orientações de gestão dos habitats no Sitio da área da Rede Natura 2000.
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7

Estabelecer programa de repovoamento / reintrodução
Conservar / recuperar vegetação dos estratos herbáceo e
arbustivo

43
46

Silene longicilia

Verbascum litigiosum (E)

X

Omphalodes kuzinkynae

X

Juncus valvatus

*Jonopsidium acaule (E)

Iberis procumbens (E)

Herniaria marítim a (E)

Dianthus cintranus

X

Limonium multiflorum (E)

Adquirir conhecimento e prospectar a espécie / habitat

Limonium dodartii (E)

1

Asplenium hemionitis L

Orientações de gestão

Armeria pseudoarmeria

Código

Flora

X
X

X

X

X

X

47

Manter / recuperar habitats contíguos
Impedir introdução de espécies não autóctones
/controlar existentes

51b

Adoptar práticas silvícolas específicas

58

Manter práticas de pastoreio extensivo

58a

Adoptar práticas de pastoreio específicas

63

Reduzir risco de incêndio

65

Condicionar a florestação

76

Condicionar expansão urbano-turística

77

Ordenar actividades de recreio e lazer

78

Ordenar prática de desporto da natureza

80

Conservar / recuperar cordão dunar

X

83

X

85

Ordenar acessibilidades
Interditar circulação de viaturas fora dos caminhos
estabelecidos

88

Informar e sensibilizar

X

90

Fiscalizar acessos e circulação de veículos motorizados

X

100

Condicionar a expansão do uso agrícola

X

116

Condicionar mobilização do solo
Preservar os maciços rochosos e habitats rupícolas
associados

118
137

Orientações
susceptíveis
de
Regulamentação

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

143

Definir zonas de protecção para a espécie / habitat
Reforçar fiscalização relativa a extracção e depósitos de
inertes

146

Condicionar queimadas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

(*) Espécie Prioritária;
(E) Espécie cartografada na Carta de Distribuição de Habitats e Espécies.

Tabela 39 | Tabela das orientações de gestão da flora na área Sítio da Rede Natura 2000.
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1

Adquirir conhecimento e prospectar a
espécie/habitat

4

Reduzir mortalidade acidental

24

31

Recuperar zonas húmidas
Condicionar construção de açudes em zonas
sensíveis
Condicionar intervenções nas margens e leito de
linhas de água

32

Condicionar drenagem

X

33

Condicionar captação água

X

34

Assegurar caudal ecológico

35

Monitorizar, manter / melhorar qualidade da água

27

Orientações
susceptíveis de
Regulamentação

Lutra lutra (E)

Falco peregrinus

Erithacus rubecula

Bubulcus íbis

Actitis hypoleucos

Chondrostoma
oligolepis (E)

Mamíferos

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

41

Conservar/recuperar vegetação ribeirinha autóctone

42

52x

Conservar/recuperar vegetação palustre
Impedir introdução de espécies não autóctones
/controlar existentes
Condicionar uso de agro-químicos/adoptar técnicas
alternativas
Condicionar uso de agro-químicos/adoptar técnicas
alternativas em áreas contiguas ao habitat

63

Reduzir risco de incêndio

74

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Condicionar pesca

52

Avifauna

X

39

47

Peixes
Chondrostoma
lusitanicum

Répteis
Lacerta
Schreiberi (E)
Mauremys
Leprosa (E)

Orientações de gestão

Anfíbios
Discoglossus
Galpanoi (E)

Código

Fauna

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Regular dragagens e extracção de inertes

X

X

76

Condicionar expansão urbano-turística

X

77

Ordenar actividades de recreio e lazer

X

88

Informar e sensibilizar
Melhorar a eficácia da fiscalização sobre a emissão
de poluentes

91
92

X

X

X

X
X

X

X
X

94

Melhorar eficácia da gestão/fiscalização da pesca
Melhorar eficácia da fiscalização sobre a captura,
colheita e envenenamento

98

Elaborar/implementar Plano de Acção para a espécie

X

128

Conservar / promover sebes, bosquetes e arbustos

X

129

Promover a manutenção de prados húmidos

X

X

Condicionar a construção de infra-estruturas

137

Definir zonas de protecção para a espécie/habitat
Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a
limpeza de taludes
Reforçar fiscalização relativa a extracção e depósitos
de inertes

X

Condicionar queimadas
Fiscalizar o cumprimento das medidas de
minimização e compensação previstas nas avaliações
de EIA

X

143
146

147

X
X

134

140

X
X

X
X

X

X

X

(E) – Espécie identificada na Carta de Distribuição de Habitats e Espécies.

Tabela 40 | Tabela das orientações de gestão da fauna no Sítio da Rede Natura 2000.
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27
31
35
40

Monitorizar, manter / melhorar qualidade da água
Conservar/ recuperar povoamentos florestais
autóctones

44

Promover áreas de matagal mediterrânico

46
47
48
51a

Adoptar práticas de pastoreio específicas

59

Salvaguardar o pastoreio

63

Reduzir risco de incêndio

64

Efectuar gestão por fogo controlado

9540

9330**

9240**

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

76

Condicionar expansão urbano-turística

X

80

Conservar / recuperar cordão dunar

83

Ordenar acessibilidades

X

84

Condicionar o acesso
Interditar circulação de viaturas fora dos caminhos
estabelecidos

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

?

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

100 Condicionar a expansão do uso agrícola

X

116 Condicionar mobilização do solo
Condicionar ou interditar corte e colheita de
130 espécies

X

134 Condicionar a construção de infra-estruturas
Reforçar fiscalização sobre deposição ilegal de lixos
142 e entulhos
Reforçar fiscalização relativa a extracção e
143 depósitos de inertes
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Efectuar desmatações selectivas

X

X

X

Informar e sensibilizar
Fiscalizar acessos e circulação de veículos
motorizados
Melhorar a eficácia da fiscalização sobre a emissão
de poluentes

9230**

6210

6220*

5330pt7

5230*

5330pt5

92D0pt1

X

X

70

91

X
X

Condicionar a florestação

90

X

X

X

65

88

X

X

X

85

X

Orientações
susceptíveis de
Regulamentaçã
o

X

51b Adoptar práticas silvícolas específicas
Cond. uso agroquímicos/adoptar técnicas
52 alternativas

58a

3290

X

Promover a regeneração natural
Outros condicionamentos específicos a práticas
agrícolas

Manter práticas de pastoreio extensivo

X
X

Manter / recuperar habitats contíguos
Impedir introdução de espécies não autóctones/
controlar existentes

58

X

4030pt1

2110

1240

Adquirir conhecimento e prospectar a espécie /
habitat
Condicionar construção de açudes em zonas
sensíveis
Condicionar intervenções nas margens e leito de
linhas de água

3280

1

Orientações de gestão

1210

Código

Habitats

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

(*) Habitat Prioritário;
(**) Habitats considerados importantes a conservar (ICNF);
(--) Sem informação referente às orientações de gestão

Tabela 41 | Tabela das orientações de gestão dos Habitats na restante área do concelho.
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Orientações de gestão

Silene
longicilia (E)

Código

Flora
Orientações susceptíveis de
Regulamentação

1

Adquirir conhecimento e prospectar a espécie / habitat

X

47

Impedir introdução de espécies não autóctones /controlar existentes

X

63

Reduzir risco de incêndio

X

65

Condicionar a florestação

X

X

77

Ordenar actividades de recreio e lazer

X

X

116

Condicionar mobilização do solo

X

X

118

Preservar os maciços rochosos e habitats rupícolas associados

X

X

137

Definir zonas de protecção para a espécie / habitat

X

X

X

(E) Espécie cartografada na Carta de Distribuição de Habitats e Espécies.

Tabela 42 | Tabela das orientações de gestão da flora na restante área do concelho.
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27

31
32
33

35
39

41

47

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

X

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

X

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

X

--

--

--

--

--

--

--

--

X

--

--

--

--

--

--

--

--

Recuperar as
Zonas húmidas
Condicionar
construção de
açudes em zonas
sensíveis
Condicionar
intervenções nas
margens e leito
de linhas de água

--

Condicionar
drenagem
Condicionar
captação água
Monitorizar,
manter/
melhorar
qualidade da
água
Condicionar
pesca
Conservar/recup
erar vegetação
ribeirinha
autóctone
Impedir
introdução de
espécies não
autóctones/contr
olar existentes

--

Chondrostoma lusitanicum (E)

--

Vulpes vulpes (E)

Mustela nivalis (E)

Rhinolophus hipposideros

Meles meles (E)

Rhinolophus ferrumequinum

Genetta genetta (E)

--

Rhinolophus euryale

Tyto alba (E)

--

Mustela putorius (E)

Strix aluco (E)

--

Falco peregrinus

*Hieraaetus Fasciatus (E)

--

Bubo bubo

--

Accipiter gentilis

X

Vipera latastei

X

Pelobates cultripes

--

Triturus mamoratus

--

Hyla meridionalis

Athene noctua (E)

24

*Accipiter nisus (E)

11

Mauremys leprosa (E)

7

Peixes

Lacerta lepida (E)

4

Reduzir
mortalidade
acidental
Estabelecer
programa de
repovoamento /
reintrodução
Criar novos locais
de reprodução,
conservar/recup
erar os
existentes

Mamíferos

Lacerta schreiberi (E)

2

Adquirir
conhecimento e
prospectar a
espécie/habitat
Monitorizar a
espécie/habitat

Avifauna

Bufo bufo (E)

1

Orientações de
gestão

Répteis

Alytes obstetricans

Código

Anfíbios

Squalius pyrenaicus
Orientações susceptíveis de Regulamentação

Fauna

--

X

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

X

X

X

--

--

--

--

--

--

--

--

X

--

--

X

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

X

--

X

X

--

X

X

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

X

--

--

X

X

X

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

X

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

X

X

--

--

--

X

X

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

X

X

--

--

X

X

X

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

X

X
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52

52x
63

74

76

77
88
89

91

92

93

97

98

115

143

147

Condicionar uso
de agro-químicos
/adoptar
técnicas
alternativas
Condicionar uso
de agro-químicos
/adoptar
técnicas
alternativas em
áreas contiguas
ao habitat
Reduzir risco de
incêndio
Regular
dragagens e
extracção de
inertes
Condicionar
Expansão
urbano-turística
Ordenar
actividades de
recreio e lazer
Informar e
sensibilizar
Legislar / rever
legislação
Melhorar a
eficácia da
fiscalização sobre
a emissão de
poluentes
Melhorar eficácia
da gestão /
fiscalização da
pesca
Melhorar eficácia
da fiscalização na
actividade
cinegética
Elaborar /
implementar
Planos de Gestão
localizados
Elaborar /
implementar
Plano de Acção
para a espécie
Assegurar a
manutenção de
usos agrícolas
extensivos
Reforçar
fiscalização
relativa a
extracção e
depósitos de
inertes
Fiscalizar o
cumprimento
das medidas de
minimização e
compensação
previstas nas
avaliações de EIA

--

--

--

X

X

--

--

--

X

--

--

--

--

--

--

--

X

X

--

--

--

--

--

--

--

--

X

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

--

--

--

--

X

--

--

X

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

X

--

--

--

--

--

X

--

X

--

--

--

--

X

X

--

--

--

--

X

X

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

X

--

--

--

--

--

--

--

X

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

X

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

X

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

X

--

--

--

--

--

--

--

--

X

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

X

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

X

X

X

X

(E) Espécie cartografada na Carta de Distribuição de Habitats e Espécies.
(--) Sem informação referente às orientações de gestão

Tabela 43 | Tabela das orientações de gestão da fauna na restante área do concelho.
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A integração de algumas das orientações de gestão no regulamento do PDM, contribuirá para a
valorização do património natural, uma vez que permitirá para a compatibilização dos usos do solo
permitidos com os valores naturais em presença no território.
Por outro lado, a avaliação dos valores naturais, realizada no presente relatório, permitiu o
desenvolvimento de uma abordagem mais cuidada sobre o património natural, existente e potencial
no concelho de Mafra, que culminou na realização de uma Carta de Distribuição de Habitats e
Espécies, a qual deverá integrar a Planta de Ordenamento do PDM.
A Carta de Distribuição de Habitats e Espécies e eventualmente o Regulamento do Plano, deverão ser
actualizados na fase de monitorização do PDM, após a verificação in loco dos valores naturais
potenciais e respectiva rectificação das fichas de caracterização. Assim, deverá ser realizado, na fase
de monitorização do PDM, um plano estratégico de gestão dos valores naturais de âmbito municipal,
que acautele o seguinte:
Aferição e verificação dos valores naturais presentes no território municipal.
Rectificação da cartografia dos valores naturais potenciais.
Rectificação das fichas de caracterização ecológica e gestão dos valores naturais, com
adaptação das orientações de gestão à realidade local.
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CARTA DE DISTRIBUIÇÃO DE HABITATS E ESPÉCIES
Procedimentos em ArcGIS

Objectivo
A realização deste trabalho teve como objectivo a elaboração de uma Carta de
Distribuição de Habitats e Espécies para o concelho de Mafra.

Dados
Carta de Ocupação de Solo 2009 (COS 2009), feature class. Origem do ficheiro: área
SIG.
Rede Natura, feature class. Origem do ficheiro: área SIG.
REN Final, feature class, sem sobreposição das categorias (Erosão, Vertentes, ZAC e
Litoral) e recortada pelo limite do concelho. Origem do ficheiro: área SIG.
Espaços Florestais, feature class. Origem do ficheiro: área SIG. Os espaços florestas
correspondem ao regime florestal da Tapada Nacional.

Procedimento

Primeiramente, preparou-se uma estrutura de armazenamento dos dados através da
criação de uma geodatabase RedeNatura_20111220, contendo uma feature dataset
CDistribuição_Habitats_Especies, com o objectivo de armazenar as feature classes de
trabalho.

Estrutura da base-dados

DOU | DPOT – Área SIG
ACF

1

Procedeu-se à preparação das feature a utilizar, nomeadamente, selecção das classes
de solo existentes na COS 2009, que apresentam potencial à existência de
determinados habitats. Essa selecção foi efectuada segundo a tabela abaixo
apresentada.

Código

Código - Habitats

2/3/5/6

9540
9230

4/27

9240
9330

7/8/9/10/11/12/
28/30/31/22

13/14/29

5230
5330
6210
6220*

3280
26/24
3290

Descrição Habitats
Pinhais Mediterrânicos de Pinus
spp.
Carvalhais Galaico-portugueses de
Quercus rubur e Quercus pyrenaica
Carvalhais Ibéricos de Quercus
faginea e Quercus canariensis
Florestas de Quercus suber
Matagais Arboroscentes de
Laurusnobilis
Matos Termomediterrânicos Predesérticos
Prados Secos Seminaturais e Fácies
Arbustivas
Subestepes de Gramíneas e Anuais
da Thero-brachypodiatea
Cursos de Água Mediterrânicos
Permanentes da Paspaloagrostidion e cortinas arbóreas de
Salix e Populus Alba
Cursos de Água Mediterrânicos
Intermitentes da Paspaloagrostidion

Tabela 1 – Classes seleccionadas

DOU | DPOT – Área SIG
ACF

2

3

Potencial de cada classe de solo da COS 2009 à proliferação de habitats

Com essas classes seleccionadas, através da ferramenta Export data, foi criada uma
feature class de nome COS_2009.

Export Data

De seguida, recorrendo à ferramenta “Append , dispo ível

o ArcToolBox: Data

Management Tools – General , procedeu-se à agregação da informação entre as
seguintes feature classes: RENTotal e EspFlorestais. A esta nova feature foi atribuído o
nome Habitats_EspFlorestal_comRedeNatura.

DOU | DPOT – Área SIG
ACF

Com base nesta última feature obtida, procedeu-se à extracção de todas as áreas
contidas na COS 2009, segunda as classes mencionadas na tabela 1 (feature
COS_2009), através da ferramenta Clip , disponível em ArcToolBox - Analysis Tools
–

Extract .

Obteve-se

uma

feature

à

qual

se

deu

o

nome

HabEspFlorestal_CLIP_COS2009

Posteriormente, recorrendo ao ArcToolBox, ferra e ta Analysis Tools – Overlay ,
foi executado um “Erase e tre os segui tes dados: HabEspFlorestal_CLIP_COS2009 e
RedeNatura. O objectivo desta análise consiste em excluir as áreas de Habitats
contidas na Rede Natura.

Ferramenta Erase

Output: Habitats sem Rede Natura

De seguida, recorrendo à ferramenta “Intersect , dispo ível o ArcToolBox: Analysis
Tools – Overlay , procedeu-se a uma análise de sobreposição entre a feature obtida
anteriormente - Habitats_semRedeNatura e EspacoNatura_EspacoFlorestal (contém
os espaços naturais e florestais da Carta de Ordenamento). O objectivo desta análise
consiste em obter as áreas de Habitats contidas nos espaços naturais e florestais da
Carta de Ordenamento do PDM.

DOU | DPOT – Área SIG
ACF

4

5

Ferramenta Intersect

Carta de Distribuição de Habitats e Espécies

DOU | DPOT – Área SIG
ACF

